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ОБЗОРИ

Имунопатогенеза и биологични маркери
при Mycosis fungoides и Syndroma Sézary
В. Матеева, М. Кадурина
Катедра по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София

Immunopathogenesis and Biomrkers in Mycosis
Fungoides and Sézary Syndrome
V. Mateeva, M. Kadurina
Department of Dermatovenerology and Allergology, Military Medical Academy – Sofia

Резюме
Т-клетъчните лимфоми на кожата са хетерогенна група лимфопролиферативни заболявания
с различно клинично протичане и степен на
агресивност. Най-широко разпространените
представители на тази група заболявания са
Mycosis fungoides и Syndroma Sézary. Имунопатогенетичните механизми на Т-клетъчните
лимфоми са обект на обширни научни проучвания. Основен акцент се поставя върху ролята

на клетъчните адхезионни молекули и дендритните клетки в патогенетичния процес, както
и на междуклетъчни сигнални молекули, които
потенцират канцерогенезата. Интерес представляват и молекулярни и генетични биологични маркери за прогресия и прогноза на тази
група заболявания.
Ключови думи: имунопатогенеза, Mycosis fun
goides, Syndroma Sézary, биологични маркери

Abstract
Cutaneous T- cell lymphoma (CTCL) are heterogenous group of malignant lymphoproliferative
disorders with primarily cutaneous localization
and different clinical behavior. The most common types of CTCL are Mycosis fungoides and
Syndroma Sezary. The immunopathogenesis of
the CTCL is a subject to current scientific research with accent to the role especially of the

cell adhesion molecules, dendritic cells and signaling molecules. The identification of biomarkers
for the diagnosis and progression of the disease
is crucial to the improvement of the diagnostic
procedures and the choice of the best therapeutical options.
Keywords: Immunopathogenesis, Mycosis fungoides, Syndroma Sezary, biomarkers

Въведение

1806 г. и има хетерогенна клинична изява – от
единични лезии до обширни туморни лезии и
еритродермия [2]. SS се изявява с еритродермия, лимфаденопатия и типични клетки
на Sézary с церебриформени ядра в кръвната
циркулация [3]. Честотата на Т-клетъчните
лимфоми на кожата варира от 4-9,6 милион/
годишно [1]. SS съставлява около 2,5% от
всички Т-клетъчни лимфопролиферативния
заболявания с първично кожна локализация [4].
Молекулярните девиации при MF/SS включват хромозомни промени и загуба на експре-

Т- клетъчните лимфоми на кожата са хетерогенна група малигнени заболявания, характеризиращи се с инфилтрация на кожата
от малигнени Т-лимфоцити. Най- разпространените видиве Т-клетъчни лимфоми са
Mycosis fungoides (MF) и Syndroma Sézary (SS),
съставляващи около 70-75% от малигнените
Т-клетъчни лимфопролиферативни заболявания на кожата [1]. MF е описан за първи път
от френския дерматолог Jean L. Alibert през
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сия на CD7 и CD26 [5]. Степента на загубата
на цитокинна експресия корелира със стадия
на MF [6]. Установяването на клоналитет е
от съществено значение за доказването на
малигнен характер на заболяването, но в определени случаи той не се установява или е фалшиво положителен [7]. Липсват сигурни специфични генетични и имунофенотипни маркери за този тип заболявания. Изследванията в
областта на имунопатогенезата и особеностите на генетичния профил на туморните
клетки целят да идентифицират биомаркери
с диагностична и прогностична стойност или
нови прицелни звена, към които да се насочат
новите терапевтични средства.

фикация от 2005 г [8], която стандартизира
диагностиката и лечението според стадия
и степента на агресивност на заболяването
(табл. 1). Тази класификация е според вида и
разположението на клетъчния инфилтрат,
типизиран чрез рутинни хистологични, имунохистохимчни и молекулярно-генетични методи. Идентифицирането на нови биологични
маркери има не само диагностично, но и прогностично значение за определяне на клинични
варианти с различна степен на агресивност в
рамките на една нозологична единица. Тези биомаркери са активни двигатели, задвижващи
отделни патогенетични вериги, или произлизащи от тях молекули-свидетели.

Съвременна класификация на Тклетъчните лимфоми на кожата

Имунопатогенеза на Mycosis
fungoides и Syndroma Sézary

Т-клетъчните лимфоми на кожата са хетерогенна група лимфопролиферативни заболявания с първично кожно засягане. Понастоящем в употреба е съвместната World Health
Organization–European Organization for Research
and Treatment of Cancer (WHO–EORTC) класи-

Отделните етапи на имунопатогенезата на MF
и SS са обект на обширни научни проучвания, но
връзката между тях не е установена напълно.
Посоките, в които съвременната наука очертава
изясняване на патогенетичните механизми, могат
да бъдат обобщени в няколко основни пункта:

Таблица 1. WHO-EORTC класификация на лимфоми с първично засягане на кожата
I. Т-клетъчни лимфоми на кожата
Mycosis fungoides
MF варианти и субтипове
Фоликулотрипен MF
Pagetoid reticulosis
Granulomatous slack skin
Syndroma Sézary
АдулторнаT-клетъчна левкемия/лимфом
CD30 (+) лимфопролиферативни заболявания с първично кожно засягане
Първично кожен анапластичен едроклетъчен лимфом
Lymphomatoid papulosis
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma
Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma
Първичен кожен агресивен епидермотропен CD8 T- клетъчен лимфом
Cutaneous γ/δ T-cell lymphoma
Primary cutaneous CD4 small/medium-sized pleomorphic T-cell lymphoma
II. B-клетъчни лимфоми на кожата
III. Неоплазия на прекурсурните хематологични клетки



ОБЗОРИ
Клетъчните адхезионни молекули
Основен момент в патогенезата на първичните Т-клетъчни кожни лимфоми имат клетъчните адхезионни молекули (cellular adhesion
molecules – CAM). Към тях спадат суперфамилията на имуноглобулините, селектините,
интегрините и кадхерините [9, 10]. Те взимат
участие в процесите на клетъчно делене, диференциация, ембриогенеза и таксис на имунокомпетентни клетки. Девиациите в регулацията на последния процес имат значение за
патогенезата на инфламаторни кожни дерматози и кожни лимфоми. Локализацията на Тклетките в определени тъкани има значение за
имунния отговор срещу патогенните микроорганизми, но и за развитието на възпалителни кожни заболявалия и кожни лимфоми [11, 1].
Клетъчните форми на CAM вземат участие в
привличането на CD3, CD4 и CD45RO (+) неопластични Т-клетки в кожата при MF. ICAM1
(CD54) (Intercellular adhesion molecule 1) и
ICAM3 (CD50) (Intercellular adhesion molecule 3)
са представители на суперфамилията на имуноглобулините, със сходна структура (5 сходни
екстрацелуларни домена) и взаимодействието
им с антигена, асоцииран с лимфоцитната
функция (lymphocyte function associated antigen
1- LFA-1), е важно за нормалната функция на
имунната система. ICAM3 също се свързва с
лектин тип С, който е ескпресиран върху дермалните дендритни клетки и стимулира Тклетъчната пролиферация [13, 14].
ICAM-1 и VCAM1 (vascular cell adhesion mole
cule 1 – VCAM-1) (CD106) участват в силната адхезия на лимфоцитите, дакато Е-селектин (endothelial leukocyte adhesion molecule
1, CD62Е) има роля при таксиса на клетките и адхезията на неутрофили, еозинофили,
Т-клетки на имунологичната памет и някои
туморни клетки [14]. Е-селектин, ICAM-1 и
VCAM1 се експресират по-силно вследствие
транскрипционна активация при инфламаторни заболявания на кожата [15, 16]. В човешки
серум от здрави индивиди и с дерматологични
заболявания се откриват циркулиращи в кръвта форми на CAM, като се подозира патологична роля [17].
Според проучване на Lopez-Lerma и съавт. в
серум на пациенти с MF се откриват повишени нива на разтворимите форми на ICAM1 (s
ICAM1) и ICAM3 (sICAM3). Повишени нива и на
двете молекули са установени единствено при
MF, което дава перспектива тези молекули да
бъдат използвани като диагностични маркери
за ранните фази на заболяването [14].

Т-регулаторни клетки
Трансформираните Т-клетки при Т-клетъчните кожни лимфоми са CD45RO+CD4+клетки на
имунологичната памет, продуцират Т-хелперни цитокини, продуцират Т-хелперни 2 (Th2)
цитокини и експримират рецептори, които
ги насочват към кожата (cutaneous lymphocyte
antigen и CC hemokine receptor 4) [18, 19, 20].
Дендритни клетки
Съществена амбивалентна роля в имунитета
и патогенезата на лимфопролиферативните
заболявания на кожата имат дендритните
клетки (dendritic cells- DCs) със способността
им да индуцират първичен имунен отговор и
имунологична толерантност. DCs стимулират
„девствени” Т- и В-лимфоцити към имунологично съзряване чрез антигенно преставяне и
същевременно деактивират автореактивни
Т-клетки и индуцират имунологична толератност чрез елиминиране на автореактивните
тимоцити или генериране на Т-регулаторни
клетки (T-reg) [21]. Функцията на имунната
система зависи от субтипа на DCs и степента
им на активация. Концепцията, че миелоидните ДК индуцират Тh-1 диференциация, а плазмацитоидните ДК стимулират Th-2 развитието на имунния отговор, не е потвърдена от
съвременните научни съобщения. Според тях
ДК могат да индуцират и двата типа имунен
отговор в зависимост от стимулите, произхождащи от локалното им микрообкръжение.
Незрелите ДК имат способност да индуцират
имунна толерантност при представяне на антигени без необходимата ко- стимулация на
Т-клетките, които се развиват в регулаторни клетки (T- reg) [22]. Следователно степента на зрялост и локалната микросреда на ДК
определят посоката на влиянието им върху
имунната система.
Изглежда концентрацията на ДК в инфилтрата при MF и SS, както и степента на тяхната
диференциация, имат ключова роля за клиничното протичане на заболяването.
Проучване на Schlapbach и съавт. показва увеличение на абсолютния брой на ДК в дермалния инфилтрат при MF и SS с относително
преобладаване на незрелите ДК, експримиращи
клетъчния маркер CD209/DC-SIGN. Открива
се и увеличаване на популацията на плазмацитоидните ДК, които са позитивни при имунохистохимично маркиране с CD303/BDCA-2.
CD209/DC-SIGN- и CD11а (+) клетки се откриват в близост до Т-клетъчни гнезда. По-голямата популация на незрелите ДК в дермата
корелира с увеличение на популацията на FoxP3
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и CD25 (+) T-reg-клетки в биопсичен материал от лезия при пациенти с MF и SS. Не се
доказва статистически значима промяна в
клетъчните популации от двата типа в епидермиса. В епидермиса се открива единствено
статистически значимо увеличение на броя на
CD68 (+) клетки в сравнение с нормална кожа.
CD 11c, CD206, CD 207 и CD209 (+) клетки са
също с увеличен, но не статистически значим
брой. Най-многобройни сред тази популация са
CD1a и CD207 (+) Лангерхансови клетки [23].
Този факт дава основание за изказване на хипотезата, че именно цитокини, произведени от
Лангерхансовите клетки, стоят в основата
на екстравазацията и епидермотрипизма на
малигнените CD 4 (+) Т-клетки [24].

Имунологична хипотеза за
канцерогенезата
Според имунологичната хипотеза, канцерогенезата настъпва в резултат на нарушен баланс
между имунните механизми за контрол над
туморните клетки и тяхната способност за
избягване на тези механизми [25]. Контролът
се осъществява от Т- и В-лимфоцити, които
инактивират или лизират туморните клетки,
а избягването от тези механизми – от взаимодействието на T-reg клетки и специфични туморни рецептори [21]. Утвърждава се схващането, че ключова роля в поддържането на този
баланс имат ДК, които могат да повишат
активността на противотуморния имунитет, както и да индуцират тумор-специфична
анергия у Т-клетки и развитието им в Т-reg
клетки. Според изразената хипотеза противотуморният имунитет преминава през фаза на
елиминация, равновесие и избягване от имунния контрол [26]. През първата фаза след инкогнито пролиферация на туморните клетки
се задвижват имунологични механизми за тяхното отстраняване главно чрез активация на
CD8 (+) клетки и секреция на interferon-gamma
(INF-γ) от моноцитите, предизвиквайки имунна реакция от Th1 тип [27]. Избягването на
малигнените клетки от имунните механизми
води до установяване на стадий на равновесие между тяхната пролиферация и противотуморния имуннен отговор. Цитокинната
секреция е от Th1 тип и при хистологично изследване се наблюдава хетерогенен инфилтрат
от CD8 (+) Т-клетки и CD4 (+) неопластични
Т-клетки. Тази картина отговаря на MF клинични стадии I и II. Вследствие генната си
нестабилност туморните клетки претърпя-



ват пренареждане на туморните антигени и
стават неразпознавеми за противотуморния
имунитет [24]. Тази фаза се нарича фаза на избягване от имунния отговор. Експресията на
имуносупресивни молекули като IL10. Fas-лигад, PD1 и CTLA4 допринася за избягването от
механизмите на имунния отговор [28, 29].

Имунопатогенетична верига
Едно възможно схващане за имунопатогенезата
на Т-клетъчните лимфопролиферативни заболявания на кожата е, че вследствие на повишената популация на CD209/DC-SIGN-позитивни
дендритни клетки се индуцира диференцирането на туморните Т-клетки в Тreg клетки и
се стимулира синтеза на IL10 от тях, който
от своя страна поддържа дендритните клетки в стадий на незрялост [30]. Berger и съавт.
показват,че Тreg клетките при Т-клетъчните
кожни лимфоми секретират трансформиращ
клетъчен фактор-бета (transforming growth
factor-beta), който привлича прекурсори на ДК
от кръвта в лезиите и осигурява неспирни нови
популации ДК и поддържане на патогенетичната верига [21]. Това обяснява намалените популации на миелоидните и плазмацитоидните
ДК в периферната кръв при MF и SS [31]. Създадената имуносупресивна среда от незрели
ДК и Тreg клетки стимулира прогресията на
заболяването [24].
Според друга хипотеза за протуморните ефекти на незрелите дендритни CD209/DC-SIGNпозитивни клетки взаимодействат с туморни
гликопротеини като mucin-1 (MUC1). MUC1
взаимодейства с ДК и предотвратява тяхното узряване и възможността им за антигенно
представяне на туморните молекули [21]. В
напредналите стадии на MF се наблюдава повишена концентрация на разтворимата серумна форма на MUC1 [32]. Счита се, че MUC1 има
отношение към таксиса на ДК към кожата и
инхибира синтеза на IL12 от ДК, който е силен
индуктор на вродения и придобит противотуморен имунен отговор [33]. Тези факти, съчетани със секрецията на IL10 от Т-клетките,
създават условия на локална имуносупресия и
фаворизират туморната пролиферация.
Следователно незрелите ДК могат да бъдат
задържани в този стадий на развитието си, поради контакта с туморни Тreg клетки и синтезираните от тях цитокини, както и от взаимодействието им с туморни гликопротеини.
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Прогностични фактори за хода на
Mycosis fungoides и Syndroma Sézary
Прогностичната стойност на степента на
инфилтрация от ДК , както и връзката й със
стадия на заболяването, е предмет на проучвания, които се извършват в момента [24].
Намалената способност за антигенно представяне на ДК стои в основата на намалените
способности на имунитета за справяне и с инфекциозните микроорганизми и определя имунния дефицит при пациенти с MF/ SS и риска от
развитие на инфекциозни заболявания, които
са водеща причина за леталитет [34].
T-plastin е актин-свъзрващ протеин, чийто ген
се експресира силно в Т-клетки на пациенти
с SS и не се експресира в нормални моноцити
от периферна кръв. В едно скорошно проучване върху експресията на гена Tang и сътр. установяват, че PLS3 се експресира по-силно
при SS в сравнение с ранните стадии на MF и
псориазис и го определят като възможен биомаркер за отдиференцирането на SS от MF и
инфламаторни дерматози. В този смисъл PLS3
е чувствителен молекулярен маркер, който нараства при прогресия на заболяването и намалява при ефективно лечение [35].

Противотуморен имунитет
При прогресия на Т-клетъчните лимфопролиферативни заболявания се установява промяна
в типа на имунния отговор.
При изследвания върху имунохистологичния
профил на MF се установява при прогресия
на заболяването се установява промяна на
цитокиничния профил на инфилтрата от
Th1 (нормална или повишена синтеза на INFγ, IL12 и IL2) към Th2 профил – намаление на
INF-γ, IL12 и IL2 и увеличение на IL4, IL5, IL10
и IL13 [24]. Счита се, че при ранните стадии
на MF ръководеща роля за цитокинната експресия имат CD8 (+) реактивните клетки,
които насочват имунната реакция към Th1тип, докато в напредналите стадии превес
взимат малигнените CD4 (+) клетки, които
определят Th2-секреторен профил [24]. CD8
(+) клетки активно участват в противотуморния имунитет. Клетките на Sezary експресират in vitro значително по-малко of IL2
и INF-γ и значително повече IL 5 и IL 10 от
нормални Тreg [6]. Експресията на IL 5 е също
така свързан със стимулирането на таксиса
на еозинофили в мястото на лезията, което
води до клинично изявен пруритус при SS. IL
10 има инхибиращ ефект върху синтеза на

Стадий

Ранен локализиран в кожата
I

II

Късен дисеминиран
III

IV

Разпро
странение

Експресия
на маркери
Цитокини

Фигура 1. Цитокинна експресия и клетъчни промени
според стадия на MF/ SS. Показани са промените в
състава на клетъчния инфилтрат с прогресията на
заболяването. Наблюдава се засилена експресия на
имуносупресорни цитокини в напредналите стадии
на заболяването [24].

Цитокини

CD209/DC-SIGN-ДК

T- reg

IL10

Фигура 2. Взаимодействие на ДК с Т-клетките при
MF/SS.

INF-γ и допринася за инхибирането на противотуморния отговор в крайните стадии на
заболяването (фиг.1; фиг. 2).

Нови аспекти в сферата молекулярни биомаркери
Скорошни проучвания доказват ролята на цитокините IL17A/F, IL 21 и IL 22, секретирани
от Th17 CD4 (+) клетки в патогенезата на Тклетъчните лимфоми на кожата. Тези цитокини стимулират кератиноцитите за секреция на
IL 6 и IL 8, които осигуряват привличането на
Т-клетки и неутрофили в кожата [36]. IL17A се
открива при около 50% от биопсиите от кожа
на пациенти с MF/SS [37]. Установената му
липса в серума предполага, че този цитокин има
роля в патогенезата на MF, но не и на SS [38].
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Съществува схващане, че пролиферацията на
клетките на Sezary се дължи на повишената
секреция на IL 15, който инхибира Т-клетъчната апоптоза. Установено е стадий-зависимо
повишение на секрецията на този интерлевкин
при MF [39].
Генетични и молекулярни биомаркери при MF/SS
включват гените GATA3 и STAT4. GATA3 е асоцииран с TNF и Th2-имунологичен профил и има
повишена експресия при MF/SS, докато STAT4
се асоциира с Th1-имунологичен цитокинетичен
секреторен профил и има понижена експресияпри Т-клетъчните кожни лимфоми [24].
Съществуват и редица други молекули с диференцирана експресия при Т-клетъчни кожни
лимфоми, които представляват потенциални
диагностични и еволютивни биологични маркери за заболяванията и подлежат на последващи
проучвания за установяване на тяхното приложение в съвременните диагностични способи.

Заключение
Описаните звена от патогенетичната верига
при Т-клетъчните лимфоми дават известна
представа за молекулярната природа на тези
заболявания. Необходими са обширни проучвания за изграждане на цялостна концепция за
имонопатогенезата на лимфопролиферативните заболявания с първично кожно засягане.
В тази вълнуваща и непозната сфера има много неизвестни и се крият надеждите за нови
възможности за лечение на тези заболявания в
бъдеще.
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Calcipotriol in Dermatology
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Резюме
Витамин D е от изключителен интерес за
дерматолозите поради две основни причини:
синтезира се в кожата и се явява важна терапевтична възможност при псориазис и други
кожни заболявания. Традиционно се разглежда
неговата роля за калций-фосфорната обмяната, както и за изграждането и поддържането на здрава костна система. Съвременни
проучвания изучават възможните ефекти на
вит. D при други значими заболявания, в т.ч.

онкологичните. Физиологично активната форма на вит. D е позната като calcitriol. Понастоящем са познати няколко аналога на вит.
D3 за локално приложение: calcipotriol, tacalcitol
и maxacalcitol. Основна индикация за тяхното
приложение в дерматологията е псориазис, но
напоследък нараства употребата им при редица други кожни заболявания.
Ключови думи: витамин D, calcipotriol, tacal
citol, maxacalcitol, psoriasis

Abstract
Vitamin D is of particular interest to dermatologists for two main reasons: it is synthesized in the
skin, and is an important treatment option for psoriasis and other skin diseases. It has long been recognized for having a major role in the metabolism
of calcium and phosphorus as well as in building
and maintaining healthy bones. More recent research has demonstrated the possible effects of
vitamin D on other important diseases, including

cancer. The physiologically active form of vitamin
D is known as calcitriol. Several topical vitamin
D3 analogs (e.g. calcipotriol, tacalcitol and maxacalcitol) are recognised. Psoriasis is the main indication for their use; however they are now being
used increasingly in numerous non psoriatic dermatological diseases.
Keywords: vitamin D, calcipotriol, tacalcitol, maxacalcitol, psoriasis

Въведение

ращият calcidiol впоследствие се конвертира
в calcitriol (1, 25-дихидроксивитамин D3), биологично активната форма на вит. D. Този процес се извършва в бъбреците или в клетките
от моноцитно-макрофагния ред на имунната
система [2]. Физиологично активната форма
на вит. D медиира биологичните си ефекти
посредством свързване с рецептора за вит.
D (vitamin D receptor, VDR), който се намира
основно в ядрата на различни клетки – епидермални кератиноцити, меланоцити, дермални
фибробласти и др. Свързването на calcitriol
с VDR води до конформационни промени на

Витамин D е мастно-разтворим витамин,
който се набавя отвън посредством храната
или се синтезира в кожата под действие на ултравиолетовите B-лъчи [1]. Известни са две
форми на постъпващия отвън вит. D: вит. D2
(ergocalciferol) и вит. D3 (cholecalciferol). Както внесените с храната, така и ендогенните
витамини D2 и D3, са про-хормони и подлежат
на трансформация в черния дроб в основната
циркулираща форма на вит. D, 25-хидроксивитамин D, познат още като calcidiol. Циркули-
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рецептора, което позволява свързването на
последния с ретиноидния X-рецептор (RXR).
На свой ред, комплексът VDR/RXR се свързва със специфична последователност в т.нар.
„vitamin D-responsive element “ (VDRE) и води
до промени в генната транскрипция на транспортни протеини (TRPV6 и calbindin), като
предизвиква тяхното понижаване или повишаване. Тези протеини участват в тънкочревната абсорбция на калция [3]. VDR-лигандите
стимулират „natural killer “ клетките и улесняват фагоцитарната активност на макрофагите. В допълнение, вит. D3 оказва влияние
върху придобития имунен отговор посредством Т-клетъчна активация и матурация на
дендритните клетки [4]. Освен това, активният вит. D хормон увеличава продукцията на
антимикробния пептид (antimicrobial peptide,
AMP) cathelicidin, който се произвежда от
макрофагите под действието на бактериални,
вирусни или микотични агенти [5].

Аналози на вит. D3
Аналозите на вит. D3 индуцират терминална диференциация на епидермалните кератиноцити без да променят експресията на кератинния ген in vitro. Ето защо, аналозите
на вит. D3 могат да повлияват заболявания,
които се характеризират хистологично с хиперкератоза, акантоза, паракератоза и епидермална хиперпролиферация, като променят
епидермалния разтеж чрез стимулиране на
терминалната диференциация и инхибиране на
пролиферацията. Подобни механизми вероятно са застъпени при възможния антитуморен
ефект на аналозите на вит. D3 при T-клетъчни кожни лимфоми и кожни метастази на карцином на гърдата, тъй като VDR е установен
в нормални, както и в туморни клетки с произход от млечната жлеза [6].
Локалната форма на вит. D3 е одобрена от американската Агенция за храните и лекарствата
(Food and Drug Administration, FDA) на САЩ
през 1994 г. за лечение на плакатен псориазис.
Напредъкът в изучването на неговите ефекти води до употребата му и при редица други
кожни заболявания [7]. До момента са познати
няколко аналога на вит. D: calcipotriol, tacalcitol
и maxacalcitol. Техните биологични действия се
дължат основно на хидроксилните групи в C1позиция и в страничната верига [8]. Аналозите
на вит. D за локално приложение имат антипролиферативен ефект, дължащ се на инхибиране
на кератиноцитния растеж и диференциация,
а също така оказват и противовъзпалително

действие. Тези процеси се опосредстват от
рецепторите за вит. D на кератиноцитите и
Т-лимфоцитите [9]. В Европа са налични както
calcipotriol, така и tacalcitol, докато в Северна
Америка calcipotriol е единственият употребяван аналог на вит. D. Maxacalcitol се предлага
единствено в Япония [8].

Calcipotriol
Calcipotriol е синтетичен аналог на 1, 25-дихидроксивитамин D3. Независимо, че се характеризират със сходни фармакологични свойства, calcipotriol се предпочита пред calcitriol.
По-малка е вероятността за възникване на
хиперкалциемия поради по-бързия му метаболизъм след локално приложение [10]. Подобно на
други аналози на вит. D, calcipotriol има антипролиферативно, противовъзпалително [11] и
имуномодулиращо действие [12]. Наличен е под
различни търговски наименования: Daivonex (в
Азия), Dovonex (в САЩ) и Psorcutum (в Европа)
под формата на унгвент, крем и разтвор 50 μg/g
(0.005%).

Приложение в дерматологията
С нарастващото познание върху механизмите на действие на вит. D3 се разширяват и
потенциалните показания за приложение на
calcipotriol [7]. Редица проучвания разкриват
терапевтичния му ефект при различни кожни
заболявания [13].

Psoriasis (плакатни форми)
В последните години calcipotriol е едно от наймасово предписваните средства за лечение на
псориазис. Той допринася за значително редуциране на еритема, инфилтрацията и десквамацията в областта на псориатичните плаки. Механизмите, стоящи зад този анти-псориатичен
ефект, не са напълно изяснени [14]. Calcipotriol
се свързва с VDR и действа като хетеродимер с
ретиноидния X-рецептор (RXR) [15]. Под негово
влияние се стимулира терминалната диференциация и се потискат епидермалната пролиферация и ангиогенезата, характерни за заболяването. Също така, се индуцира апоптоза във възпалителните клетки и настъпва превключване
от Th1- към Th2-цитокини [16, 17]. Calcipotriol
способства за модулация на възпалителния
процес при псориазис посредством понижаване
нивата на интерлевкин (IL)-1 [18] и IL-6 [19] и
чрез редукция на CD45RO и CD8+ T-клетките. В
допълнение, той повишава нивата на трансформиращите растежни фактори -β1 (transforming
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growth factor, TGF-β1) и β2, които потискат епителния клетъчен растеж [20]. Наред с това,
той променя експресията на аденозин монофосфат (adenosine monophosphate, AMP) в кератиноцитите на псориатичните кожни лезии.
Предвид ролята на AMP като проинфламаторен “сигнал “ и участието му в патогенезата на
псориазис, се очаква атакуването на неговата
експресия да доведе до благоприятен ефект в
лечението на това заболяване [21]. За psoriasis
vulgaris се препоръчва calcipotriol унгвент 50 μg/
g (не повече от 100 g седмично), прилаган върху засегнатите участъци (≤30% от телесната
повърхност) два пъти дневно за период от 4
седмици. Впоследствие, може да се премине към
еднократно дневно приложение [22]. Calcipotriol
разтвор 50 μg/ml, предназначен за третиране на
капилициума, се прилага два пъти дневно, като
дозата на активното вещество при тази форма е слабо понижена [23]. Поради риска от фациален дерматит, не се препоръчва приложение
на calcipotriol по лицето и пациентите следва
да измиват обилно ръцете си след прилагане на
унгвента с цел избягване на нежелателно попадане на препарата от ръцете върху лицето [24].
Calcipotriol, приложен два пъти дневно, е по-ефикасен от anthralin, [25] катран, [26] fluocinonide
унгвент [27] и е поне толкова ефикасен, колкото betamethasone 17-valerate 0.1% унгвент [28].

домизирано проучване се сравнява calcipotriol унгвент в комбинация с betamethasone dipropionate
и салицилова киселина под форма на унгвент,
прилагани два пъти дневно за период от 3 до 5
месеца. Двата терапевтични режима показват
сходен ефект по отношение на субунгвалната
хиперкератоза [34].

Други форми на псориазис

Псориазис и HIV
При HIV-позитивен пациент с псориатични
кожни лезии е прилаган локален и перорален
calcitriol с добър терапевтичен отговор [29].

FDA одобрява лечението с локални форми на
calcipotriol за плакатните форми на псориазис,
но проучванията до момента показват, че медикаментът е ефективен и при други варианти на заболяването [29].
Псориазис на капилициума
Двойно-сляпо, рандомизирано мултицентрово
проучване демонстрира, че calcipotriol разтвор
е ефективен за локално лечение на псориазис на
капилициума [30]. Участват 49 пациенти, третирани двукратно дневно за период от 4 седмици. Напълно обратно развитие и значително
повлияване се отчита при 60% от болните,
третирани с calcipotriol, сравнено с 17% в групата, употребяваща плацебо. Не са регистрирани странични ефекти [31, 32].
Псориазис на ноктите
Нокътен псориазис се наблюдава в около 50% от
пациентите. Ноктите отговарят на приложеното лечение трудно и бавно. До момента няма
средство със сигурен ефект, но някои съобщения отчитат добро повлияване след приложение
на calcipotriol унгвент [33]. В двойно-сляпо ран-
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Псориазис в областта на лицето и гънките
Независимо, че поради иритативните му
свойства calcipotriol унгвент не се препоръчва
за приложение върху лицето и гънките, повечето пациенти понасят добре нанасянето на
аналози на вит. D върху тези участъци. Установено е, че calcitriol унгвент 3 μg/g се толерира
по-добре и може да се окаже по-ефективен от
calcipotriol унгвент 5 μg/g за лечение на псориатични лезии в чувствителни кожни участъци [35]. В неконтролирано отворено проучване
върху 12 пациенти с инвертен псориазис е прилаган calcipotriol унгвент 2 пъти дневно с добър
терапевтичен отговор у някои от болните
още на третата седмица от лечението [36].
Псориазис в детска възраст
През последните няколко години се изтъква, че
локалното приложение на аналози на вит. D, в
т.ч. calcitriol унгвент 3 μg/g е ефективна, безопасна и обещаваща терапия за лечение на псориатични кожни лезии при деца [37, 38, 39].

Пустулозен псориазис
Изолирани клинични наблюдения предлагат като
индикация за приложение на calcipotriol и пустулозния псориазис с неговите разновидности
[40]. В едно от проучванията трима пациенти
с генерализиран пустулозен псориазис се подобряват след приложение на calcipotriol унгвент
два пъти дневно, като и при тримата болни
пустулизацията се редуцира в рамките на 24-48
часа [41]. Обещаващи са опитите за третиране
на acrodermatitis continua (Hallopeau), разглеждан
като вариант на пустулозен псориазис [42]. При
пациент на 71 години с неповлияване на заболяването от катрани, dithranol, локални стероиди
и etretinate, е прилаган calcipotriol два пъти дневно, като на 6-та седмица се отчита значително
подобрение [43]. В разрез с горепосоченото, в
литературата е описан и случай, при който пациент с плакатна форма развива генерализиран
пустулозен псориазис след двуседмично приложение на calcipotriol [44].

ОБЗОРИ

Други приложения в дерматологията
Витилиго
Наскоро е установено, че calcipotriol може да
доведе до репигментация на витилигинозни
лезии при употребата му като монотерапия
или в комбинация с PUVA (psoralen + ultraviolet
A) терапия. Комбинираното лечение позволява да се съкрати продължителността на
терапевтичните курсове при витилиго [7]. В
няколко проучвания се съобщава за настъпване
на вторична хиперпигментация при прилагане
на calcipotriol успоредно с PUVA или NB-UVB
(narrow band ultraviolet B) фототерапия при
псориазис [45]. Не на последно място, се счита
че вит. D и неговите синтетични аналози контролират множество вътреклетъчни механизми на меланиновата синтеза и преживяемостта на меланоцитите. Тези данни допринасят за
проучването на ефекта на вит. D-аналозите в
лечението на витилиго и достигането на нова
ера в третирането на депигментацията. Препоръчва се calcipotriol да се прилага след UVA
– облъчване, тъй като концентрацията му
може да се понижи значително, от 2% до 75%,
в случаите когато е употребен преди ултравиолетовата експозиция [46].
Комбинираната употреба с кортикостероиди при витилиго показва значително по-добър
ефект от самостоятелното приложение на
двете локални средства. Едно от предимствата на комбинираната терапия е бързият терапевтичен отговор, съпроводен от по-стабилен
резултат и по-дълготрайна репигментация.
Освен това, комбинираното лечение намалява
честотата на локалните странични ефекти
на дермокортикоидите в сравнение със самостоятелното им приложение [47].
Точният механизъм на действие на calcipotriol
при витилиго все още не е известен. Сalcipotriol
за локална употреба има свойството да подпомага експресията на кератиноцитните рецептори за вит. D3, поради което се предполага,
че вит. D3 участва в регулацията на меланиновата синтеза в меланоцитите. Това е един
от възможните механизми на действие и на
calcipotriol [48]. Вит. D може да регулира меланиновата синтеза както чрез контрол на
меланоцитната пролиферация и функция, така
и чрез влияние върху активността на T-лимфоцитите и синтез на определени цитокини, напр. tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) и
interferon-gamma (IFN-γ) [49].
В допълнение, вит. D е познат с антиоксидантните си свойства и регулаторните си фун-

кции по отношение на свободните радикали
(reactive oxygen species, ROS). Това също е един
възможен механизъм на действие, чрез протекция на витилигинозните кожни участъци
от свободни радикали, които се продуцират
в значителни количества при витилиго. Не на
последно място, calcipotriol може да бъде ефективно средство в лечението на витилиго чрез
модификация на дефектната калциева обмяна
на меланоцитите и кератиноцитите [50].
Morphoea (Morphea)
Morphoea се характеризира с повишено колагенообразуване в дермата и свръхактивация на
Т-клетките с повишаване нивата на серумните IL-2 рецептори [40]. Успешното приложение на перорален calcitriol при някои пациенти
със системна склеродермия [51] води до идеята за локално приложение на аналози на вит.
D за лечение на morphea. Окуражаващи резултати са отчетени при 12 пациенти с хистологично документирана активна морфея или
линеарна склеродермия. Кожните лезии се повлияват при двукратно дневно приложение на
calcipotriol унгвент 0.005% под оклузия за период от 3 месеца. При всички пациенти се установява статистически значимо намаляване
на еритема, телангиектазиите и депигментацията. Унгвентът се понася добре и не са
установени лабораторни промени в калциевия
метаболизъм [52]. Механизмът на действие на
calcipotriol при морфея не е изяснен, но се отдава значение на имуномодулаторните му функции. Инхибирането на IL-2 и други медиатори
на активираните Т-лимфоцити от calcipotriol
вероятно допринася за благоприятното повлияване на заболяването [52]. Успоредно с това,
calcipotriol оказва значителен ефект върху
клетъчни култури на фибробласти, като инхибира клетъчната пролиферация, която се
счита за друг вероятен механизъм на действие
[51, 53]. Някои автори поставят локалния
calcipotriol в списъка на медикаментите от
първа линия за лечение на morphea [54], за разлика от пероралния calcitriol, който остава в
групата на трета линия терапевтични средства, основно заради ефекта му върху калциевата обмяна [55].
Lichen planus
Lichen planus (LP) е папулосквамозна дерматоза,
в чиято патогенеза имунологичните механизми играят важна роля. Локалният calcipotriol,
който основно стимулира диференциацията и
потиска пролиферацията на кератиноцитите,
упражнява също имуносупресивен и антиин-
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фламаторен ефект. Тези му свойства стават
причина да се проучва терапевтичния му ефект
при LP. В серия от 18 пациенти, с хистологично доказано заболяване, е прилаган calcipotriol
унгвент два пъти дневно върху засегнатите
кожни участъци. При липса на терапевтичен
отговор лечението се преустановява в края на
2-ия месец, а при повлияване схемата продължава до 3 месеца от началото на лечението.
От завършилите проучването 16 пациенти,
56.25% (9/16) демонстрират добро повлияване
след 3-месечно лечение. Пълно обратно развитие на лезиите с постлезионална хиперпигментация и частично подобрение се регистрират
съответно при 31.25% (5/16) и 25% (4/16) от
пациентите. Липса на ефект се отчита при
43.75% (7/16) от болните. От направеното
проучване се налага изводът, че calcipotriol би
могъл да се използва в лечението на LP, но не
е средство на първи избор [56]. Рандомизирано проучване с участието на общо 31 пациенти има за цел да сравни ефекта на calcipotriol
и betamethasone – 15 болни прилагат calcipotriol
унгвент 50 μg/g v.s.v.s.
16 пациенти, които използват betamethasone унгвент 0.1% два пъти
дневно за период от 12 седмици. Изводът, който налага това изследване е, че двата терапевтични режима демонстрират сходен ефект,
като регистрираните странични ефекти, еритем и пруритус, са основно свързани с приложението на calcipotriol [57].
Lichen amyloidosus
В двойно-сляпо, ляво/дясно, сравнително пилотно проучване върху лечението на lichen
amyloidosus двукратното приложение на
calcipotriol унгвент показва ефективност, сходна с тази на betamethasone 17-valerate унгвент.
Проучването включва 16 болни от азиатски
произход, които прилагат calcipotriol унгвент
двукратно дневно върху единия крак и стероиден унгвент на контралатералната страна в
продължение на 12 седмици. Подобно на действието си при псориазис, calcipotriol инхибира
епидермалната хиперпролиферация и хиперкератоза. Това води до изглаждане на кожния релеф
и намаляване на хиперпигментацията в третираните участъци. Тези ефекти, обаче, са твърде минимални, за да бъдат клинично отчетени.
Авторите не установяват статистически
значими разлики в терапевтичния отговор към
двата медикамента и изтъкват betamethasone
17-valerate унгвент като средство на избор за
лечение на lichen amyloidosus поради по-ниската
му себестойност и отсъствието на кожна иритация в сравнение с calcipotriol [58].
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Acanthosis nigricans
Първата стъпка в лечението на acanthosis
nigricans е да се третира асоциираното състояние, довело до нейната поява [59]. На втори
план идва приложението на редица средства и
методи, сред които и локалното приложението на calcipotriol, като данните за този вид
лечение се базират на нерандомизирани контролирани проучвания. Има съобщение за повлияване на папиломатозата и хиперкератозата след приложение на calcipotriol 0.005% крем
два пъти дневно в продължение на три месеца при 60-годишен пациент с метастатичен
карцином на пикочния мехур, произхождащ
от преходния епител, с инсулинов интолеранс
(insuline resistance) и с acanthosis nigricans с локализация по ръцете, предмишниците, аксилите, шията и слабините [60]. Calcipotriol показва добър терапевтичен ефект и при acanthosis
nigricans, асоциирана с хиперкератоза на гръдното зърно [61].
Ichthyosis
Вродената ихтиоза включва група състояния,
характеризиращи се със смутена кератинизация в резултат на хиперпролиферация. Установяването на модулаторния ефект на вит. D3
върху епидермалната пролиферация и диференциация провокира интереса върху потенциалното му приложение при подобни заболявания.
Контролирани проучвания демонстрират благоприятно действие на calcipotriol като втора
линия терапевтични средства, наред с кератолитиците и локалните ретиноиди [62, 63]. Многоцентрово, рандомизирано, двойно сляпо, вехикулум-контролирано, ляво/дясно сравнително
проучване обхваща 69 пациенти с разнообразни
болести на кератинизацията, като ichthyosis
vulgaris, други вродени ихтиози (hyperkeratosis
epidermolytica, ichthyosis lamellaris, ichthyosis
linearis circumflexa и erythrodermia congenitalis
ichthyosiformis), ichthyosis X, keratodermia
palmoplantaris hereditaria, keratosis pilaris и болест на Darier. Болните прилагат calcipotriol
унгвент 50 μg/g и плацебо два пъти дневно за
период до 12 седмици (до 120 g calcipotriol унгвент седмично). Повлияването варира, като
статистически значимо подобрение се установява при случаите с вродени ихтиози и тези
с ichthyosis X, докато при болните с ichthyosis
vulgaris се постига терапевтичен отговор,
но резултатът не е статистически значим.
Keratosis pilaris и keratodermia palmoplantaris
не отговарят на лечението. В групата на болните с болестта на Darier, 7 от 12 пациенти
отпадат от проучването в резултат на ири-
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тативни реакции или влошаване на заболяването. При нито един от третираните пациенти
не е регистрирана хиперкалциемия. Горепосочените наблюдения изтъкват предимствата
на вит. D3 за лечение на определени болести
на кератинизацията [64]. Тези данни са в противоречие с резултатите от предшестващо
проучване в Япония, обединяващо пациенти с
psoriasis vulgaris, ichthyosis vulgaris и ichthyosis
X, при което липсва какъвто и да било отговор на лечението сред болните с ихтиоза [65].
Като вероятна причина се посочва по-ниската
концентрация на медикамента [64].
Синдром на Sjogren-Larsson
Касае се за рядко генетично заболяване с автозомно-рецесивен тип унаследяване, протичащо с развитие на ихтиоза, спастична параплегия, най-често на долните крайници, и лека
до умерена ментална ретардация. Calcipotriol
може да намери приложение за лечение на наличната при този синдром ихтиоза. В двойносляпо, ляво/дясно сравнително проучване на
calcipotriol унгвент vs. v.s.
емолиент е наблюдавано унилатерално подобрение на третираната
с calcipotriol телесна половина след двукратна
дневна употреба за период от 12 седмици при
2-ма пациенти с това заболяване [66].
Синдром на Netherton
Сalcipotriol унгвент 0.05%, приложен два пъти
дневно, има добър ефект и поносимост при 9годишно момче със синдром на Netherton, характеризиращ се с развитие на ichthyosis linearis
circumflexa, дифузна кожна ксероза, пруритус,
забавен растеж и trichorrhexis invaginata или
„bamboo hair“. Наблюдава се значителна редукция на еритема и десквамацията след двуседмично лечение и пълна ремисия след третата
седмица [67].
Палмо-плантарни кератодермии
Данните в литературата относно повлияването на палмо-плантарните кератодермии от
приложение на calcipotriol са противоречиви.
Така например, Lucker и съавт. описват пациент с keratodermia palmo-plantaris epidermolytica
heriditaria (тип Voerner), при който едната половина на тялото е третирана с calcipotriol
унгвент, а другата половина – с урея 40 mg/g
двукратно дневно в продължение на три месеца. В края на проучването кожните участъци,
третирани с calcipotriol, показват по-отчетливо подобрение [68]. Обратно, в цитираното
по-горе многоцентрово рандомизирано, двойно сляпо, вехикулум-контролирано, ляво-дясно

сравнително проучване на Kragballe и съавт.
върху 69 пациенти, страдащи от ichthyosis
vulgaris и други състояния със смутена кератинизация, 20 пациенти с палмо-плантарна
кератодермия не се повлияват от локалното
приложение на calcipotriol [64].
Невоидна хиперкератоза
Локалното приложение на calcipotriol се изтъква като добра, икономически изгодна и лесно
достъпна алтернатива на други терапевтични възможности в лечението на невоидната
хиперкератоза на ареолата и гръдното зърно.
При първите два случая, описани в литературата, 23-годишна жена и 25-годишен мъж,
съответно с едностранна и двустранна невоидна хиперкератоза на ареолата и гръдното
зърно с дългогодишна давност, е постигнат
добър козметичен резултат по отношение на
хиперкератозата и хиперпигментацията след
приложение на calcipotriol унгвент двукратно
дневно в рамките на 1 до 2 месеца. Последващо
интермитентно приложение на препарата 2-3
пъти седмично цели предотвратяване на рецидиви, каквито не са установени в рамките на
3 до 5 месечен период на проследяване. Точният механизъм на действие на calcipotriol в тези
случаи не е известен, но се предполага влиянието му върху кератиноцитната пролиферация
и диференциация [69]. По-късно се съобщава
за успешно приложение на calcipotriol при асоциация на хиперкератоза на гръдното зърно и
acanthosis nigricans [61], както и постигане на
двегодишна ремисия след комбинирано лечение на невоидна хиперкератоза на ареолата и
гръдното зърно с ниски дози acitretin и локален
calcipotriol [70].
Nevus epidermalis verrucosus inflammatus
linearis (Inflammatory linear verrucous
epidermal nevus, ILVEN)
Невусите с възпалителни, епидермолитични,
акантолитични или диспластични белези, биха
могли да се повлияват значително по-добре
от медикаментозна терапия, отколкото от
хирургично лечение [71]. При 5-годишно момче
с ILVEN, ангажиращ кожата на дясната половина на тялото и долния крайник, медикаментът е прилаган два пъти дневно за 12 седмици.
В рамките на този период е постигнато „впиване“ на лезиите и редукция на сърбежа. При
лабораторните изследвания не е установена
хиперкалциемия [72]. В друго съобщение, 7-годишно момиче с ILVEN е третирано успешно
с calcipotriol, като след 8-седмично лечение невусът регресира и до 25-та седмица от спи-
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рането на лечението не се наблюдава рецидив
[73]. Успешно лечение при възрастни също е
наблюдавано [74, 75]. Благоприятните резултати поставят въпроса дали този тип невус
не може да се разглежда като линеарен вариант
на псориазис [7].
Циркумскриптна палмарна хипокератоза
Циркумскриптната палмарна или плантарна
хипокератоза (circumscribed palmar/plantar hy
pokeratosis, CPH) е рядко състояние, описано
от Perez и съавт. през 2002 г. [76]. Заболяването се разглежда основно като локализирана епидермална малформация – хроничен локализиран
невъзпалителен дефект на кератинизацията
с акрално засягане. Съществува и хипотеза за
връзката му с human papillomavirus тип 4 [77].
Данните за повлияването на състоянието от
локално приложение на calcipotriol са противоречиви – от почти пълно обратно развитие
след продължително лечение за период 4-5 години [78] до липса на ефект след 3-месечно приложение на медикамента веднъж дневно [79].
Keratosis lichenoides chronica
Keratosis lichenoides chronica е рядко хронично
състояние, разглеждано от някои автори като
вариант на lichen planus. Проблем представлява
не поставянето на диагнозата, а намирането на
подходящ терапевтичен подход. В литературата са описани различни средства на лечение:
системни и локални кортикостероиди, салицилова киселина, anthralin, антималарици, златни
препарати, methotrexate, dapsone, erythromycin,
радиотерапия, ciclosporin и ретиноиди с различна степен на повлияване [80]. Отделни
клинични наблюдения върху локалното приложение на calcipotriol за това рядко състояние
дават обещаващи резултати. Описан е случай
на 53-годишен пациент, при когото на фона на
неуспешно предшестващо лечение с кортикостероиди, криотерапия, etretinate и griseofulvin,
приложението на calcipotriol унгвент 50 μg/g
веднъж дневно в продължение на 4 месеца, води
до значително клинично подобрение [81]. Добър
терапевтичен отговор с calcipotriol унгвент
е постигнат и при 35-годишна жена с дългогодишна давност на оплакванията [82]. Механизмът на действие на calcipotriol в този случай не
е изяснен. Предполага се супресия на лимфоцитната пролиферация посредством понижаване
нивата на IL-1 и IL-8, както и стимулиране на
крайната диференциация на кератиноцитите
и намаляване на пролиферативните им способности [82, 58]. Съобщава се успешно комбинирано лечение на заболяването при 20-годишен
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мъж, при когото calcipotriol унгвент спомага
за редуциране на потенциалните странични
ефекти на acitretin и PUVA [83]. С добър ефект
е прилаган и tacalcitol [84].
Pityriasis rubra pilaris (PRP)
PRP показва клинични и хистологични прилики
с псориазис, поради което е логично предположението, че calcipotriol би бил ефективен при
това заболяване [7]. Съществуващите данни
се свеждат до отделни наблюдения в литературата. Клинично подобрение след приложение
на calcipotriol унгвент е описано при двама пациенти с класически ювенилен PRP и един пациент с атипичен PRP с начало в зряла възраст.
При единия от пациентите с класически ювенилен PRP лечението е преустановено поради
иритативна реакция [85]. За оценка на терапевтичния ефект на calcipotriol при PRP са необходими контролирани проучвания.
Болест на Grover
Лечението на болестта на Grover (транзиторна акантолитична дерматоза) е трудно. Липсват достатъчно обширни клинични проучвания и опитът се базира на малък брой изолирани
случаи [86]. Съществуват единични съобщения
за успешно лечение с calcipotriol, но точният
механизъм на действие на вит. D3 при това
заболяване е все още неизяснен. При 50-годишен мъж с давност на оплакванията 13 месеца,
приложението на oxytetracycline, локални и системни кортикостероиди, dapsone и etretinate е
с временен ефект или без ефект. След 1-месечно алтерниращо приложение на calcipotriol унгвент и betametasone се постига пълно обратно
развитие на кожните лезии, но след спиране
на терапията възниква рецидив [87]. В друго
съобщение, при 84-годишен мъж с давност на
заболяването 2 години, се постига значително
подобрение на края на третата седмица от
приложението на calcipotriol унгвент 50 μg/g
двукратно дневно, като за последващия период
на проследяване от 6 месеца не е регистриран
рецидив [88].
Prurigo nodularis
Prurigo nodularis се характеризира с епидермална пролиферация и поява на сърбящи нодули по дисталните участъци на крайниците
[40]. Аналозите на вит. D3, както tacalcitol,
така и calcipotriol, се явяват ефикасно сред
ство за лечение на prurigo nodularis [89, 90].
Рандомизирано, проспективно, двойно-сляпо,
ляво/дясно сравнително проучване демонстрира предимствата на calcipotriol унгвент пред
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betamethasone унгвент за намаляване броя и
размера на нодуларните лезии. Участват 10
пациенти, които прилагат calcipotriol унгвент
2 пъти дневно върху лезиите на единия крак
и betamethasone унгвент 2 пъти дневно върху
другия крак в продължение на 8 седмици [90].
Calcipotriol води до по-бързо обратно развитие
на измененията в сравнение с кортикостероидното лечение. Освен това, calcipotriol няма
локалните и системни странични ефекти на
продължителната кортикостероидна терапия. Механизмът на действие на медикамента
за лечение на prurigo nodularis все още не е проучен [90].
Papillomatose pigmentée confluente et reticulée
(Gougerot-Carteaud)
Заболяването се изразява клинично с появата
на кафеникави плоски папули предимно по кожата супрастернално и интерскапуларно. Редица съобщения описват благоприятен ефект
от приложението на calcipotriol унгвент два
пъти дневно в продължение на 3-4 седмици [91,
92, 93]. При 25-годишна жена с хистологично
доказано заболяване, се отбелязва значително
клинично подобрение след 1-месечна терапия с
calcipotriol два пъти дневно [91]. Етиологията
на това състояние е неизяснена, но добрият
терапевтичен отговор на calcipotriol поддържа теорията, че се касае за болест на кератинизацията [7].
Erythema annulare centrifugum (EAC)
Възможните механизми, посредством които
calcipotriol допринася за лечението на EAC, вероятно са забавянето на кератиноцитната
пролиферация, регулацията на епидермалната
диференциация и потискането на кожното
възпаление, които са основните патологични
процеси, водещи до развитието на това заболяване [94].
Porokeratosis superficialis disseminata actinica
В изолирано наблюдение се съобщава за трима пациенти с това заболяване, третирани с
calcipotriol унгвент. Добрият терапевтичен
отговор варира между 50% и 70% и е с продължителност между два и шест месеца при двама от пациентите [95].
Keratosis actinica
Данните в литературата относно повлияването на актиничните кератози от calcipotriol
са противоречиви. Първоначалните опити за
третиране на актинични кератози при бъбречно трансплантирани болни се оказват неус-

пешни, както след приложение на calcipotriol и
tretinoin като монотерапия под форма на крем,
така и след комбинирано лечение след 6-седмично приложение [96]. В по-късни публикации
се изтъква обещаващата роля на calcipotriol
крем. Рандомизирано, 12-седмично, сляпо за
изследователя, ляво/дясно проучване при 9 пациенти, от които 8 завършват участието си,
сравнява ефекта на calcipotriol крем, приложен
по кожата на едната страна на главата и/или
лицето с този на плацебо-емолиент, приложен
върху другата страна [97]. Отчита се статистически значима разлика от началото на
проучването, сравнено с резултата на 12-та
седмица от страната, тертирана с calcipotriol.
Изтъква се необходимостта от допълнителни
проучвания в тази насока.
T-клетъчен лимфом
Описано е необичайно приложение на calcipotriol
за локално лечение на Т-клетъчен лимфом при
67-годишна жена с предшестваща анамнеза
за хепато-спленомегалия и лимфаденопатия
вследствие на високодиференциран ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом. Няколко месеца след двукратни курсове химиотерапия, водещи до ремисия, пациентката получава кожни
изменения, интерпретирани като недиференциран ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом
без данни за рецидив със системно засягане.
Приложението на calcipotriol 50 μg/g двукратно дневно води до регресия на кожните изменения, а последващият кожен рецидив се повлиява добре от calcipotriol с данни за постигане на
пълна ремисия [98]. Антитуморният ефект на
вит. D3 и производните при лимфоми се обяснява с потискане производството на стимулиращи растежа ломфокини, като IL-2 от активираните T-лимфоцити и IL-1 от моноцитите,
като по този начин се инхибира Т-клетъчната
пролиферация. Наред с това се установява
директно инхибиране на имуноглобулиновата
синтеза от активираните B-лимфоцити и индиректно действие върху Th-клетките. Тези
ефекти вероятно се медиират с участието на
специфични вътреклетъчни рецептори за вит.
D [40]. Наличието на активност, при отсъствие на токсичност на медикамента, би могло
да разшири показанията му за лечение на други
кожни лимфоми.
Метастатичен кожен карцином на гърдата
Съобщава се за серия от 19 пациенти с локалноинвазивен или кожно метастатичен карцином
на гърдата, третирани локално с calcipotriol 100
μg/дневно. От тях, 14 пациенти завършват 6-
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седмичен курс на лечение; при 3-ма пациенти
се установява 50% намаляване на размера на
третираните участъци и 1 пациент показва
незначително повлияване. При 2-ма пациенти се
развива хиперкалциемия по време на лечението.
При всички пациенти, при които се регистрира терапевтичен отговор, имуноцитохимични
изследвания демонстрират наличие на туморни
рецептори за 1,25-дихидроксивитамин D3 [99].
Sarcoma Kaposi
Sarcoma Kaposi е неоплазия от съдов произход
с мултисистемно засягане. Развива се предимно у мъже с известна степен на имуносупресия.
Установено е, че клетките на този вид сарком
силно експресират VDR. Съобщава се за известно обратно развитие на лезиите при 50% от
пациентите, третирани с calcipotriol унгвент 2
пъти дневно в продължение на 4 седмици [100].
Lupus vulgaris
Първият в литературата случай на повлияване
на кожна туберкулоза след локално приложение
на calcipotriol е описан при 73-годишен мъж с
дългогодишна анамнеза за единична кожна лезия
в глутеалната област, без данни за системна
туберкулоза. След идентифициране на кожните изменения като lupus vulgaris и последваща
неуспешна терапия с тройна комбинация туберкулостатици и локални антибактериални
средства, авторите се спират на лечение с
calcipotriol унгвент 50 μg/g. Кожните промени
претърпяват обратно развитие за 6-месечен
период и не се установява рецидив в рамките
на 1 година след преустановяване на лечението
[101]. Изборът на локален calcipotriol се базира на
наблюдения за подобрение на кожна туберкулоза
след прием на перорален вит. D, който е обект
на широки проучвания в Европа за лечение на туберкулозата през 40-те години на ХХ век преди
откриването на стрептомицина [102]. По-нови
наблюдения установяват понижени нива на 25хидроксивитамин D при индивиди с афро-американски произход, известни с предразположението си към развитие на туберкулоза, което
предполага, че различията в способността на
отделни популации да синтезират вит. D вероятно е фактор, допринасящ за податливостта
им към микробна инфекция [103].
Гигантски вирусни веруки
Дериватите на вит. D3 за локална употреба
показват ефективност при приложение под
оклузия за състояния, свързани с участието на
HPV [104], както и при резистентни на лечение
веруки при имунокомпрометирани пациенти

18

[105]. Съобщава се за пълно обратно развитие
на гигантска вирусна верука след еднократно
намазване на calcipotriol крем и липса на рецидив през следващите 6 години на проследяване.
Вероятният механизъм на действие на вит.
D3-производните се дължи на регулаторната
им функция по отношение на епидермалната
клетъчна пролиферация и диференциация, както и на способността им да модулират производстовто на цитокини [106].
Синдром на Reiter
Лечението на синдрома на Reiter е насочено предимно към мускуло-скелетните прояви и уретрита, поради което локалната терапия на кожните изменения е обект на изолирани проучвания в литературата. Като първа линия медикаменти за кожно-лигавичните промени, наред
с локалните кортикостероиди и tazarotene, се
посочват и calcipotriene/calcipotriol. При 47-годишен пациент с рецидивиращ синдром на Reiter,
оплакванията от поява на пустули и хиперкератотични плаки по длани и ходила, както и на
цирциниран баланит, се повлияват добре от 14дневен перорален курс на doxycycline 2x100mg и
локално приложен calcipotriene [107, 108].
Заздравяване на кожни рани
Лабораторни опити и проучвания върху животни разкриват ефективността на calcitriol
и неговите аналози в подпомагане на процеса на
заздравяване на раните. Действието на вит. D
и аналозите му върху заздравяването на раните се свързва с участието им в регулацията на
антимикробния пептид cathelicidin [109]. Клиничната значимост на тези първоначални обещаващи резултати следва да бъде проучена.
Съобщава се за приложение на локален calcipotriol
при редица кожни заболявания: lichen sclerosus с
генитална [110] и екстрагенитална локализация [111], keratolysis exfoliativa congenita (peeling
skin syndrome) [112], орална левкоплакия [113],
като за много от тях, в т.ч. себореен дерматит [114], болест на Darier [115], hyperkeratosis
lenticularis perstans (болест на Flegel [116], данните са противоречиви.
Състояния и заболявания, неповлияващи се
от calcipotriol
Calcipotriol е прилаган при редица други заболявания, при които не се отчита терапевтичен
ефект [13], напр. alopecia totalis [117], alopecia
areata [118], acne vulgaris [119], ichthyosis bullosa
(Siemens), както и описаните по-горе палмопалнтарни кератодермии, keratosis pilaris и болест на Darier [64].
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Странични ефекти на calcipotriol
Аналозите на вит. D се характерзират с добра
поносимост като цяло. Съобщава се за възникване на лек до умерен еритем, сухота, сърбеж,
локална иритация, контактен дерматит, периорален дерматит, фоточувствителност и
хиперкалциемия [120]. Най-честият нежелан
ефект е лека форма на иритативен контактен дерматит [121]. При по-тежки случаи
може да се наблюдава еритем и десквамация.
Кожата на лицето е подчертано чувствителна към calcipotriol и иритативна реакция може
да възникне не само при пряко приложение върху лицето, но и при нанасяне на calcipotriol унгвент върху други кожни участъци. В повечето
случаи, когато не се третира пряко лицето,
фациалната иритация може да се избегне, ако
пациентите са инструктирани да измиват
ръцете си след контакт с унгвента [122, 123].
При patch-тестове calcipotriol действа като
слаб иритант. За съжаление, възникването на
иритативна реакция при пациентите, прилагащи calcipotriol е непредвидимо. Друг възможен
страничен ефект е хиперкалциемията, описана в изолирани случаи при приложение на терапевтични дози [124].

Безопасност
Основна цел при прецизиране на дозата на
calcipotriol е ефектът върху калциевата и костната обмяна. В различни кратко- и дългосрочни
клинични изпитвания, не е наблюдавана промяна
в серумните нива на калция при приложение на
100 g или 120 g calcipotriol унгвент седмично. В
изолирани случаи е регистрирано повишаване на
серумния калций след прилагане на високи дози
calcipotriol унгвент – 210 g/седмично, 280 g/седмично и 490 g/седмично, което многократно
надвишава допустимото за употреба количество [125]. При друг пациент с умерена степен
на бъбречна недостатъчност, прекомерната
употреба на calcipotriol унгвент също води до
хиперкалциемия [126]. В тази връзка се приема,
че лечението с calcipotriol унгвент е безопасно,
когато медикаментът се прилага в адекватна
доза (до 100 g седмично). В случаите, когато се
налага приложение на по-голямо количество, се
препоръчва мониториране на серумните нива
на паратиреоидния хормон. Всяко понижение на
серумния паратиреоиден хормон е адекватен
индикатор на промяна в калциевата обмяна, за
разлика от измерването на серумните нива на
калция, което не е достатъчно чувствителен
показател за нарушаване на калциевия метаболизъм [127]. Calcipotriol, както и останалите

аналози на вит. D, нямат тератогенен ефект.
Препоръчително е лечението с calcipotriol да се
преустанови при възникване на бременност, но
не се налага прекъсване на бременността. До
момента няма точни данни за степента на екскреция на calcipotriol в кърмата или за употребата му по време на кърмене [127].

Противопоказания
Calcipotriol е противопоказан за приложение при
наличие на хиперкалциемия, хиперкалциурия,
уролитиаза, патология на паратиреоидните
жлези, фоточувствителност, бременност и
лактация, както и при пациенти с настоящ
прием на вит. D, калций или всеки друг медикамент, който влияе върху калциевия метаболизъм [120, 128].

Дозиране
Calcipotriol 50 μg/g крем или унгвент се прилага
един или два пъти дневно до максимална доза
100g седмично. Calcipotriol разтвор за капилициум 50 μg/ml се назначава един или два пъти
дневно [24].

Tacalcitol
Tacalcitol (1, 24-дихидроксивитамин D) е друг
синтетичен аналог на вит. D, разработен за
локално лечение на псориазис. Той показва аналогична на 1, 25-дихидроксивитамин D способност да се свързва с VDR и да инхибира
пролиферацията на кератиноцитите, както
и да стимулира тяхната диференциация in
vitro. Тacalcitol е с ефективност, подобна на
1, 25-дихидроксивитамин D за повишаване на
цитозоловите калциеви нива в кератиноцитни култури [129]. За клиничната практика,
обаче, tacalcitol е по-слабо селективен спрямо
calcipotriol по отношение на ефекта си върху
калциевата обмяна. В ниски концентрации (2
pg/g), tacalcitol унгвент се понася добре и не
се наблюдава кожна иритация [130]. По отношение на безопасността, в 2 проучвания с 210
пациенти не е наблюдавана хиперкалциемия,
но липсват данни за количеството tacalcitol
унгвент, което е прилагано. В серия от 12 пациенти, средна кумулативна доза от 340 pg
(приблизително 42 g tacalcitol унгвент 2 pg/
седмично) не води до повишени серумни нива
на калций. Липсва информация по отношение
повлияването на по-чувствителните маркери
на калциевата обмяна (24-часовата калциева
екскреция и серумния паратхормон) по време
на лечението с tacalcitol [131].
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Maxacalcitol
Maxacalcitol (22-oxacalcitriol), друг аналог на вит
D3, се прилага широко за лечение на псориазис
в Япония [132]. Въпреки отличния профил на
безопасност и ефективността на maxacalcitol
при psoriasis vulgaris, системната калциева хомеостаза може да се наруши при приложение на
максимално допустимите дози от 10 g/дневно.
Поради стремежа за постигане на оптимален
резултат при минимални странични ефекти,
често при недостатъчно повлияване от локалната монотерапия с деривати на вит. D3, се
налага комбинирано лечение [133]. В това отношение calcipotriol демонстрира някои предимства пред maxacalcitol по отношение възможностите за комбиниране с narrow band UVB в
лечението на псороазис, касаещи по-специално
narrow-band UVB-акумулираната терапевтична доза и степента на повлияване на psoriasis
area and severity index (PASI) [134]. Всички споменати аналози на вит. D3, tacalcitol, calcipotriol
и maxacalcitol, в еднаква степен влияят на кератиноцитната пролиферация и диференциация [135].

Заключение
Аналозите на вит. D дават добър терапевтичен ефект при кожни заболявания, възникнали
в резултат на хиперпролиферация и смутена
клетъчна диференциация, дължащи се на имунологични механизми и регулация на вътреклетъчната калциева концентрация. Редица публикации разкриват потенциалната употреба на
аналозите на вит D3 при различни дерматози,
наред с плакатния псориазис. Независимо от
притеснението от възникване на хиперкалциемия, calcipotriol унгвент е с добър профил на
безопасност при доза под 100 g на седмица. Локалните иритативни реакции като страничен
ефект се отчитат едва при по-малко от 2%
от третираните болни. В тази връзка, бъдещите проучвания върху механизмите на действие на вит. D3 биха могли да разширят индикациите за приложение на локалните форми на
вит. D3-аналозите [7, 136].
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Съдови аномалии: port wine stains и детски
хемангиоми. Светлинни и лазерни въздействия като
ефективен терапевтичен подход в тяхното лечение
А. Шеф, М. Кадурина
Катедра по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София

Vascular Anomalies: Port Wine Stains and Infantile
Hemangiomas. Light and Laser Devices as an Effective
Therapeutic Approach in Their Treatment
A. Shef, M. Kadurina
Department of Dermatovenerology and Allergology, Military Medical Academy-Sofia

Резюме
Съдовите аномалии се разделят на две големи
групи: съдови тумори и съдови малформации,
като най-срещаните в ежедневната практика са детските хемангиоми и port wine stains
(nevus flammeus). Детските хемангиоми са
най-честите доброкачествени тумори в ранна детска възраст, които се характеризират с
начална фаза на бърза пролиферация и растеж,
след което следва бавно обратно развитие и
възможност за намаляване на лезията. В повечето случаи те не се нуждаят от незабавна
терапия, поради очакваната спонтанна регресия. Съществуват много терапевтични подходи при тяхното лечение: медикаментозна,
хирургична и лазер терапия.

Port wine stains (PWSs) са най-честите съдови малформации, които обикновено са на лице
още при раждането. Te растат пропорционално с растежа на детето, като постепенно
потъмняват на цвят и хипертрофират. Златен стандарт при лечението на пациенти с
PWSs e лазерната терапия.
Настоящият обзор има за цел да направи систематизиран преглед на съвременните представи за тяхната морфология, клинична картина и лечение, посредством светлинни и лазерни системи.
Ключови думи: съдови аномалии, детски хемангиоми, PWSs, лазерни и светлини системи

Abstract
Vascular anomalies are divided into two major
groups: vascular tumors and vascular malformations,
the most common in daily practice are childhood hemangiomas and port wine stains ( nevus flammeus)
. Infantile hemangiomas are the most common benign tumors of infancy, characterized by an initial
phase of rapid proliferation and growth, followed by
slow regression and the ability to reduce lesion. In
most cases they do not need immediate treatment because of the expected spontaneous regresiya.There
are many therapeutic approaches to their treatment:
medication, surgery and laser therapy.

PWSs are the most common vascular malformations, which are usually present at birth. They
grow proportionately with the growth of the child,
gradually get darker in color and hypertrophy. Gold
standard in treating patients with PWSs is laser
therapy. This review aims to make a systematic review of current concepts of their morphology, clinical features and treatment using modern light and
laser devices.
Keywords: vascular anomalities, infantile heman
giomas, PWSs, laser and light devices
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Фигура 1. Фокален (локализиран) ДХ

Фигура 3. Повърхностен ДХ

Фигура 2. Сегментен (дифузен) ДХ

Фигура 4. Дълбок ДХ

Въведение

съдови аномалии (ISSVA) и дава възможност
да се установи общ език сред много различни медицински специалисти, участващи понастоящем в лечението на тези състояния
(табл.1).

Терминът „съдови аномалии“ включва множество състояния, които са резултат от нарушения в процесите на съдовата морфогенеза.
Съдовите аномалии на аортата, белодробните
съдове или вените на крайниците обикновено
представляват вариации в тяхната анатомия, докато кожните съдови аномалии се
характеризират с клетъчна хиперплазия и/или
дилатация на диспластични съдове.
Различните съдови аномалии на кожата много често и неправилно се описват от клиницистите с общия термин „хемангиоми“
[1]. Според класификацията, предложена от
Mulliken и Glowacki [2] през 1982 г., съдовите
аномалии могат да бъдат разделени на хемангиоми и съдови малформации въз основа на
биологичното им поведение и патогенеза. При
последвалото преразглеждане на тази класификация oт 1996 г. съдовите аномалии биват
разделени на две големи групи: съдови тумори и съдови малформации [3]. Тази съвременна aктуализирана класификация е одобрена от
Международната асоциация за изследване на
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Детски хемангиоми
Дефиниция и епидемиология
Детските xемангиоми (ДХ) са най-честите
доброкачествени тумори в кърмаческа и детска възраст, които се срещат при 10-12% от
децата до една година [4]. По малко от 20%
от хемангиомите се демонстрират още при
раждането, а приблизително 80-90% от тях се
появяват през първите 4 седмици от живота
от прекурсорна лезия като групирани телеангиектазии, еритемни или синкави макули и плаки. ДХ са разположени предимно в областта
на главата и шията и по-рядко в областта на
тялото. Момичетата са засегнати от 2 до 4
пъти по-често от момчетата, както и недоносените кърмачета с тегло при раждане под
1 kg [5, 6].

ОБЗОРИ

Класификация
Съществуват множество класификации на ДХ
въз основа на различни критерии. С дидактическа цел ще споменем само двете най-широко
използвани:
Според засегнатия кожен участък ДХ могат
да се разделят на:
Фокални (локализирани) – произхождащи от
един централен фокус (фиг. 1).
Сегментни (дифузни) – произхождащи от голям анатомичен сегмент (фиг. 2). Този подтип
по-често може да доведе до усложнения, както
и да е свързан със системни аномалии като синдром PHACES, гастроинтестинални и генитоуретрални аномалии [7].
Неопределени – които не могат да се класифицират като фокални или сегментни [7, 8].
Друга често използвана в практика класификация на ДХ ги разделя на:
Повърхностни – заемат до 50-60% от случаите, като най-често са еритемни (ярко червени) плаки с лобулирана повърхност (фиг. 3).

Дълбоки – заемат 15% от случаите и представляват меки, синьо-лилави, дълбоко разположени в дермата и подкожието нодули или
плаки (фиг. 4).
Смесени – заемат 25-35% от случаите и притежават характеристики както на повърхностните, така и на дълбоките хемангиоми
(фиг. 5) [9].

Клинична картина и развитие на ДХ
Хемангиомите в кърмаческа и детска възраст
са доброкачествени пролифериращи съдови тумори, които преминават последователно през
три фази на развитие в хода на своята еволюция:
· Пролиферативна фаза – започва през 13 месец и продължава най-често до 12-18
месец, като ДХ увеличават размерите си
в рамките на засегнатия анатомичен сегмент (фиг. 6). Дълбоките хемангиоми се
появяват по-късно и нарастват по-дълго
време. В този период ДХ се състоят от
деликатни лобули от малки капиляри с ендотелни клетки и перицити, разделени от

Таблица 1. Класификация на съдовите аномалии приета от Международната асоциация за изследване на
съдови аномалии (ISSVA)
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Фигура 5. Смесен ДХ

Фигура 7. ДХ във фаза на обратно развитие

Фигура 6. ДХ в пролиферативна фаза

Фигура 8. ДХ във фаза на завършено обратно развитие

тънки прегради нормална съединителна
тъкан. Наблюдават се множество митози
и периваскуларни мастоцити [10, 11].
·  Фаза на обратно развитие – започва през 2та година и продължава няколко години (фиг.
7). Повече от 90% от хемангиомите регресират до края на деветата година. Цветът
на ДХ се променя към сиво-лилаво и в центъра се появяват бели участъци, които постепенно се разширяват към периферията на
лезията. Хистологично се наблюдава намаляване броя на капилярите и задебеляване на
базалната мембрана [10, 11].
·   Фаза на завършено обратно развитие
– когато ДХ е достигнал максимална регресия (фиг. 8). При 30% от случаите след
приключване на тази фаза остават постинволутни промени, включващи цикатризация, хипопигментация, телеангиектазии,
мастна тъкан и др. Хистологично в края
на тази фаза ДХ се заместват от рехава
фиброзна или мастна тъкан, с остатъчни
„ghost“ съдове [10, 11].

Усложнения при ДХ
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ДХ, които нямат бърз растеж, не обхващат големи площи от кожата, особено тези по тялото и крайниците, и обикновено не водят до усложнения в хода на своето развитие. Лицевите
хемангиоми, в зависимост от големината си,
могат да завършат фазата си на обратно развитие с естетически неприемливи остатъчни
промени по кожата, поради което при такива
случаи е изключително важно тяхното навременно и адекватно лечение. Пери- и интраорбиталните хемангиоми, нарушаващи визуса
и/или притискащи очната ябълка, биха могли да
доведат до анизометропия, астигматизъм и в
редки случаи до загуба на зрение. В тези случаи
е необходимо сътрудничество с детски офталмолог и незабавна терапия [12, 13]. ДХ около
устата могат да затруднят приема на храна и
да доведат до трайна деформация на устните,
челюстите или зъбите. Назалните хемангиоми
по подобен начин могат да доведат до аномалии
на носния скелет и да нарушат вентилацията
през носа. Силно васкуларизираните хемангиоми
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Фигура 9. PWS по

Фигура 11. PWS с хипертрофия на меките тъкани и
долната устна

при раждането и обикновено са разположени в
областта на главата и шията. Наблюдават се
с еднаква честота при двата пола [15].
PWSs, засягащи главата, често могат да се
наблюдават при някои редки заболявания на
централната нервна система като SturgeWebber, а тези по единия крайник могат да бъдат част от сисндрома на Klippel TrenaunayWeber [17, 18].

Клинична картина и развитие на ДХ
Фигура 10. PWS с нодуларни изменения

на ушната мида често водят до деформации и
хипертрофия на хрущяла [14]. ДХ в аногениталната област имат изразена тенденция към разязвяване, което може да бъде причина за кървене,
инфекция, болка и дерматит. Големите и обширни хемангиоми, с или без язви, могат да причинят
нарушения в кръвообращението, да предизвикат
кървене и коагулационни смущения.
В обобщение, следните хемангиоми могат да
имат проблемно развитие и могат да дадат
усложнения, поради което се изисква активна
намеса: хемангиоми на лицето (по-специално
периорбитален, периорален или на ухото), хемангиоми на устните или носа и тези в аногениталната област [14].

Port wine stain
Дефиниция и епидемиология
Port wine stains (PWS), познати още като nevus
flammeus, са най-честите капилярни малформации, наблюдавани при 0.3-0.5% от всички
новородени [15, 16]. Тези лезии са на лице още

PWS се демонстрират още при раждането като
розови, добре ограничени лезии, локализирани или
със сегментен характер, разположени най-често по хода на трите клона на троичния нерв (n.
trigeminus) – офталмичен клон V1 (горен клепач
и чело); максиларен клон V2 (горна устна, бузи,
долен клепач) и мандибуларен клон V3 (фиг. 9).
PWSs растат пропорционално с растежа на детето, постепенно се задебеляват, потъмняват
на цвят до наситено червено-лилав цвят, като
по повърхността им могат да се появят единични нодули. Тези съдови малформации могат да
доведат до хипертрофия на подлежащите меки
тъкани и кости, особено при пациенти със синдрома на Sturge-Webber и Klippel-Trenaunay (фиг.
10–11) [19]. PWS могат да се асоциират и с други синдроми като Parkes Weber syndrome, Proteus
syndrome, phakomatosis pigmentovascularis I dr.

Патология и патогенеза на PWS
Патогенезата на тези капилярни малформации
е все още неясна. Няколко изследвания в тази
насока са предложили хипотезата, че PWSs са
резултат от увреждане на невралната инервация около дилатираните кръвоносни съдове със
загуба на автономната им регулация [20, 21].
Посредством имунохистохимия е установено
намален брой на нервните влакна в засегнатите
участъци от кожата на пациенти с PWS [22].
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Въпреки че PWSs обикновено са вродени съдови
малформации, които се появяват спорадично,
през 1993 г. Pasyk и колектив [23], описват клинична форма на PWS, при която се наблюдава
фамилно унаследяване на лезиите.
Oсновните хистопатологични промени, които се наблюдават при PWSs са множество
дилатирани капиляри в папиларната и ретикуларната дерма, чиито брой се увеличава с
възрастта. Установено е, че лезиите по хода
на мандибуларния клон (V1), шията и врата
са разположени по-повърхностно, в сравнение
с лезиите по максиларния клон (V2) и крайниците [24, 25]

Диференциална диагноза на PWS от ДХ
Няколко основни критерии, по които клинично можем да отдиференцираме тези най-чести
съдови аномалии – PWS и ДХ са представени в
таблица 2.

Фигура 12. Абсорбционна крива на хемоглобина

Светлинни и лазерни въздействия в
лечението на детските хемангиоми
и port wine stains
Лазерите за първи път са използвани за лечение на кожни заболявания през 1963 г. от Leon
Goldman [26]. В началото са прилагани за лечение на вродени лезии. По-късно се установило,
че лазерите могат да бъдат ефективни и при
терапията на придобити лезии.
Действието на лазерите и некохерентните
интензивни пулсиращи източници на светлина
(IPLs) се базират на принципа на селективната фототермолиза, описана за пръв път от
Parris и Anderson през 1983 г [27]. Тази теория
гласи, че чрез селективно въздействие върху
всеки специфичен хромофор е възможно той
да се унищожи без засягане на заобикалящата
го тъкан. Таргетният хромофор при съдовите
лезии е оксихемоглобина (HbO2) в еритроцитите. Oксихемоглобина има три големи пика
на абсорбция при 418, 542 и 577 nm , като найоптимално е усвояването между 577-600 nm
(фиг. 12) [26].
След абсорбцията на светлинната енергия от
оксихемоглобина, тя се превръща в топлинна
енергия. Топлинната енергия се разпространява радиално в рамките на кръвоносните съдове, предизвиква селективна фотокоагулация,
като крайният резултат е тромбоза на кръвоносните съдове. Ако продължителността на
лазерния импулс е по-дълга от топлинното
време на релаксация, настъпва неселективно
термично увреждане на съединителната тъкан около кръвоносните съдове, което води до
цикатрикси.
Понастоящем най-често използваните устройства за третиране на съдови лезии включват:

Таблица 2.
Детски хемангиоми

PWS

80% се появат между 2-ра и 5-та седмица
след раждане

налични още при раждането

главата и шията, по рядко в областта
на тялото

най-често в областта на лицето, по хода на
клоновете на n.trigeminus

около 90% от ДХ регресират до деветата
година

не регресират спонтанно

нарастват само в обема на дефинирания
анатомичен сегмент

растат пропорционално с възрастта на
детето, променят цвета си към тъмно червенолилаво, задебеляват, могат да се появяват нодули

обикновено няма засягане на подлежащите
тъкани и кости

често водят до хипертрофия на подлежащите
меки тъкани и кости (Sturge-Webber, KlippelTrenaunay)
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532-nm potassium titanyl phosphate (KTP), 595nm pulsed dye laser (PDL), 755-nm alexandrite,
1064-nm neodymium-yttrium – aluminum-garnet
(Nd:YAG) и различни източници на пулсираща
светлина (IPL).

Port wine stains
PWSs могат да бъдат причина за значителни
психологични и социални проблеми, което налага
лечението им [28]. Chapas и колектив [29] доказват, че започването на лазертерапия в ранно
детство е от съществено значение за постигане на по-добър краен резултат. В противоречие
с това изследване са резултатите от проучването на van der Horst и колектив [30] през 1998 г,
при което те не установяват статистически
значима разлика в крайния постигнат резултат
при различните възрастови групи.
Важно е да се отбележи, че някои PWSs могат
да се появят години след приключване на лечението [28]. През 1996 г. Оrten и сътр.[31], в
проведено от тях ретроспективно проучване
при 64 пациенти, установяват че 3% от всички пациенти имат рецидив до една година след
прекратяване на лечението, а 50% от пациентите до третата година.
Въпреки това, повечето рецидиви са далеч помалко видими в сравнение с първоначалната
лезия и имат тенденция да се развиват постепенно.
Pulsed Dye Laser (PDL) е средство на избор
при лечение на пациенти с PWSs, независимо
от възрастта и локализацията на лезиите, поради документирана висока ефикасност и безопасност при този лазер [32]. Ефективните
параметри включват: дължина на вълната 585600 nm, енергия 6-15 J/cm2 продължителност
на пулса от 0.45-1.5 ms [28]. Хистологичните
промени, които се наблюдават след третиране с PDL включват: интактен епидермис и
кръвоносни съдове в дермата, изпълнени с аглутинирани еритроцити, фибриноген и тромби.
Клинично се наблюдава временна пурпура, която преминава за 7-14 дни.
Cantatore и съавт. [28] потвърждават възможността за използване на PDL при лечение на
деца, поради значително ниския риск от цикатризация и перманентни пигментни нарушения. Лечението в тази ранна възраст е значително успешно поради по-тънката кожа на
кърмачетата и повърхностно разположените
кръвоносни съдове [33].
Важен фактор, определящ степента на повлияване на PWS при лазертерапия, е тяхната

анатомична локализация [34]. До този извод
стигат Renfro и Geronemus [35] след провеждане на ретроспективно проучване върху 259 пациенти и анализиране на постигнатите крайни
резултати, разделяйки ги според анатомичната локализация на лезиите. Авторите заключават, че лезии в областта на главата и шията
реагират на лечението с PDL по-добре от лезии по тялото и крайниците.
През 1998 г. Nguyen и съавт. [36] изследват
степента на повлияване на PWSs в зависимост
от възрастта на пациента, броя проведени
процедури, размера и локализацията на лезията. В своето проучване, те установяват, че
най-важният фактор, определящ степента на
повлияване на PWSs при лазертерапия, е локализацията на лезиите, следвана от големината
и възрастта на пациентите. Според техните
наблюдения най-добри резултати могат да се
постигнат при пациенти под 1 година, които
имат малки PWS под 20 cm2, разположени върху костни области, като челото. Максимално
изсветляване на лезиите се наблюдавало при
първите 5 процедури, независимо от възрастта, размера и локализацията на лезията. При
започване на лечение тези фактори могат да
служат като прогностични маркери за очакваната степен на повлияване при конкретната
лезия [36].
Mihm и сътр. [37] сравняват ефикасността
oт комбинираното лечение с PDL и локален
imiquimod и монотерапията с PDL. Те установяват, че при локално приложение на imiquimod
на лезиите – веднъж дневно, в продължение
на 1 месец, след терапия с PDL има по-добър
резултат от монотерапията със същият
лазер. През 2008 г. Phung, Mihm и колеги [38]
изследват in vivo ефективността от комбинирано използване на PDL и локален инхибитор
на ангиогенезата, rapamycin. Авторите заключват, че формирането на нови съдове и реперфузията значително намалява, ако се прилага
rapamycin локално след процедура с PDL.
При лечение с PDL само 20% от всички PWSs
достигат до пълно изсветляване [39]. Съществуват няколко обяснения за това, защо PDL
не може да коагулира всички ектатични капиляри в рамките на PWS. Те включват [40]:
• Недостатъчна дълбочина на проникване на
лазерната светлина; дълбоко разположените
в кожата капиляри не могат да се достигнат от PDL светлина, тъй като тя прониква до 1 mm в кожата.
• Недостатъчен обем на кръвта, следователно, на таргетния хромофор хемоглобин в
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съдове с диаметър по-малък от 50 µm.
• Неадекватна енергия, която не позволява
трайно да се увреди стената на кръвоносните съдове.
Резистентни на терапия с PDL, дълбоко разположените и хипертрофични PWS могат успешно да се третират с дълговълнови лазери като
pulsed Nd:YAG laser, potassium titanyl phosphate
laser (KTP) и IPL – системи, които позволяват
по-дълбоко проникване в кожата [41].
Yang и сътр. [42] в своето проспективно проучване, проведено през 2005 г. върху пациенти,
третирани с Nd:YAG лазер, доказват, че този
вид лазер е по-ефикасен при лечение на нодуларни, хипертрофични и PDL-резистентни PWS.
Причината за това е в по-добрата прониквателна способност на лъчите, което позволява
да се достигнат дълбоко разположените кръвоносни съдове.
При дължина на вълната 1064 nm oxyhemoglobin
има минимална абсорбция на енергия, което значително увеличава риска от увреждане на околната тъкан, последвано от цикатризация и хиперпигментация [43]. Това налага лечението на
PWSs с long-pulsed 1064 nm Nd:YAG лазер да се
извършва от квалифицирани специалисти.
Проучване на Тanghetti и колектив [44] изследва
ефикасността от последователното приложение на PDL/Nd:YAG при пациенти с PWS, резистентни на PDL. Te наблюдават подобрение в
третираните лезии и прилагат значително пониски стойностни на енергия от прилаганите
при монотерапия с PDL или ND:YAG, което значително редуцира риска от нежелани реакции.
•. KTP (potassium titanyl phosphate) лазера с
дължина на вълната 532 nm също може
да се използва успешно за третиране на
PDL-резистентни PWS. Tова доказват
Chowdhury и сътр. [45] при изследване на
30 пациенти, резистентни на лечение с
PDL. Те установяват значително изсветляване на лезиите и висок толеранс от
страна на пациентите, поради по-малкия
дискомфорт и пурпура след процедурите.
Проучване на Lorenz и колектив [46] през
2003 г. сравнява ефикасността на KTP и
PDL при третиране на 43 пациенти с PWS
и заключава, че поради по-малкия риск от
изгаряне, цикатризация и пигментни нарушения при PDL, той e предпочитано
средство на избор.
Източниците на интензивна пулсираща
светлина (IPL) – произвеждат некохерентни
светлинни лъчи с дължини на вълните от 500
до 1200 nm. За лечение на съдови лезии се из-
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Фигура 12. ДХ преди лечение

Фигура 13. 3 месеца след 4-та процедура с Longpulse 1064 nm Nd: YAG laser

Таблица. 3 Видове лазери използвани за третиране
на PWS

ползват лъчи с дължина: 515, 550, 570, 590 nm.
Това не са лазерни устройства, но работят
на подобни принципи и могат да се използват
самостоятелно или съвместно за лечение на
PWS, чиито дълбоки компоненти не могат да
се достигнат от PDL. Цzdemir и колектив [47]
съобщават за умерено подобрение (50%-75%)
на PWS лезиите при 47% от пациентите, които са били лекувани с IPL. Съществуват клинични доказателства в подкрепа на това про-
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учване, показващи, че 50% от PDL-резистентните PWS могат да изсветлеят до 50% при
последващо лечение с IPL (фиг. 10-11) [48]. При
сравнение на ефективността между PDL и IPL
в рандомизирано клинично проучване се доказа
по-високата ефикасност и по-добра толерантност от пациентите на PDL [49].
Фотодинамичната терапия (PDT), електрокоагулацията, криохирургията и козметичният
грим са други алтернативни възможности за
лечение на PWS.
В таблица 3 [50] са представени детайлно видовете лезии при PWS и подходящите лазерни
и светли устройства за тяхното лечение.

Детски хемангиоми
Понастоящем подходът при лечението на детски хемангиоми остава изключително спорен
въпрос, поради невъзможността да се предвиди еволюционния ход на развитие на всяка
конкретна лезия. Съществуват хемангиоми,
които претърпяват пълно обратно развитие
без необходимост от терапия, както и хемангиоми, които започват да растат екстремно
и водят до животозастрашаващи усложнения.
Това прави изключително трудна преценката
на специалистите кога да се започне активно
лечение [51]. Някои школи препоръчват агресивен подход в лечението на детските хемангиоми с оглед да се намали вероятността от
развитие на потенциално застрашаващи усложнения, докато други школи съветват да
се приеме „активна ненамеса“ (wait-and-see
approach) – активно проследяване и терапевтична намеса само при необходимост [51].
Консенсусът от 1997 г. за лечение на детски хемангиоми, приет от комитета на Американската академия по дерматология [52], посочва
основните цели при лечението на детските
хемангиоми:
1. Предотвратяване на усложнения, застрашаващи живота на пациента или функцията на
различни органи;
2. Предотвратяване образуването на обезобразяващи цикатрикси след приключване на
фазата на обратно развитие;
3. Намаляване на психосоциалния стрес за пациента и семейството му;
4. Избягване на агресивни процедури с висок
риск от образуване на белези при лезии, които биха претърпели обратно развитие без
необходимост от терапия;
5. Предотвратяване или лечение на разязвени
хемангиоми с цел понижаване на риска от ин-

фекции, образуване на белези и болка.
Основните индикации за лечение на детски хемангиоми, публикувани в Journal of the American
Academy of Dermatology ,включват:
1. Животозастрашаващи и функционално увреждащи хемангиоми (напр. хемангиоми на
черния дроб, дихателните пътища и др);
2. Хемангиоми на места с висок риск от образуване на трайни белези;
3. Обширни лицеви хемангиоми с голяма дермална компонента;
4. Малки хемангиоми в области, изложени на
висок риск от нараняване (лице и ръце)
5. Улцерирани хемангиоми.
Според консенсуса от 1997 г. за лечение на
детски хемангиоми, приет от комитета на
Американската академия по дерматология,
[52] видът на препоръчваното лечение при детските хемангиоми се определя от :
1. Анатомичната локализация на лезията;
2. Дълбочина на разположение на лезията в кожата;
3. Размер на лезията;
4. Текущата фаза на развитие, в която се намира лезията (пролиферация или инволюция);
5. Наличие на функционални нарушения.
Съвременните възможностите за лечение на
детските хемангиоми включват: активно
проследяване на лезиите, кортикостероиди,
интралезионална апликация на interferon alfa,
imiquimod, vincristine, хирургия, както и прилагането на лазерни системи.
Употребата на лазери се очертава като една
от съвременните и перспективни възможности на лечение на ДХ в последните няколко години. Те се използват основно за третиране на
малки, повърхностно разположение лезии, неразязвени хемангими и резидуални телеангиектазии [51]. Използват се различни видове съдови
лазери: Pulsed dye laser (PDL), kalium-titanylphosphat (KTP-532 nm), alehandrite laser (755 nm),
диоден лазер (800-900 nm) и neodymium: yttrium
– aluminium-garnet laser (Nd: YAG-1064nm).
Batta и колектив [53] провеждат първото проспективно и рандоминизирано проучване при
лечение с PDL на 121 деца с неулцерирали хемнгиоми. Te стигат до извода, че липсва значима
статистическа полза от започване на ранната
терапия с PDL, която крие риск от атрофия и
хипопигментация, в сравнение с резултати от
подхода „wait-and-see „.
През 1993 г. Ashinoff и Geronemus [54] изследват
дали лечението с PDL може да предотврати
растежа на хемангиомите в дълбочина и установяват, че въпреки доброто повлияване на
повърхностните участъци на хемангиомите
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от лечение с PDL, дълбоките компоненти на
лезиите продължават да нарастват.
Лечението с PDL лазери не е особено ефективно при дълбоки и комбинирани хемангиоми
[51], поради невъзможността на лазерните
лъчи да проникнат по-дълбоко от 1.2 mm в
кожата. Дълбоко разположените участъци на
детските хемангиоми биха могли успешно да
се третират с long-pulsed 1064 nm Nd:YAG
лазер. Този лазер е в състояние да предизвика
коагулация на дълбочина 5-6 mm, поради което
може да се използва за лечение на дълбоко разположени съдове с голям диаметър. Nd:YAG
лазера има тесен спектър на безопасност и
крие високи рискове от изгаряния, пигментни
нарушения и образуване на белези [41].
KTP лазерите, с дължина на вълната 532 nm,
са друга възможна опция за третиране на дълбоки съдови лезии. КTP лазерът е всъщност
вид Nd:YAG лазер, при който лъчът с дължина
на вълната 1064 nm преминава през KTP кристал и се модифицира. Абсорбцията на модифицирания лъч с дължина на вълната 532 nm e
изключително висока от хемоглобина, което
прави този вид лазер изключително ефективен при лечение на хемангиоми. Achauer и сътр.
[55] в свое проучване от 1998 г. потвърждават
доброто повлияване на дълбоките хемангиоми
при лечение с KTP. Този извод се потвърждава
и от проучване на Burstein и колектив [56], проведено върху 400 пациенти, при които е регистрано >75% редукция в размера, диаметъра и
дълбочината на третираните съдови лезии.

Заключение
От прегледа на достъпните литературни източници става ясно, че лазерната терапия
като цяло е безопасен и ефективен начин за
третиране на PWSs и детски хемангиоми, когато е прилагана от квалифицирани медицински специалисти.
При направения научен обзор прави впечатление
липсата на единни и унифицирани стандарти
и параметри за работа с лазерните системи.
Това прави трудно съпоставими постигнатите резултатите от проведените до момента
клинични изследвания. С оглед на гореизложеното е уместно в близко бъдеще да се проведат мултицентрови изследвания, имащи за цел
изготвянето на единен консенсус за лечение на
съдовите аномалии.
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Резюме
Leishmaniоsis е заболяване с нарастваща честота в световен мащаб, което в България
се среща основно при пациенти, пребивавали в ендемични райони за лайшманиоза, като
Средиземноморския басейн, Близкия Изток
и Африка. Причинителят на заболяването е
протозоен паразит от рода Leishmania, който
се пренася чрез насекоми от род Phlebotomus
(по-рядко Lutzomyia и Psychodopygus) и се
реплицира вътреклетъчно в гостоприемника
– бозайник. В зависимост от подвида на паразита и имунния статус на пациента се развиват 3 основни форми на заболяването: cutanea
localisatа/diffusa; mucocutanea; visceralis (kalaazar). Leishmaniosis cutanea (LC) протича с формиране на папула, обикновено няколко седмици
след ухапването, която в рамките на 2-3 седмици, до месеци преминава в нодул. В хода на
болестта при LC нодулите могат да некротизират и улцерират, а в зависимост от имунния

отговор хронифицират или зарастват с формиране на цикатрикс.
Представяме 70-годишен мъж с оплаквания,
започнали след ухапване от „папатаци“ при 3месечен престой в Афганистан и Узбекистан,
изразяващи се в поява на еритемни папули на
дясното бедро и около левия глезен, които
нараствали и се покривали със задебелени рупиоидни крусти. Клиничната картина, хистологичните и серологичните изследвания
потвърждават диагнозата LC. Пациентът бе
насочен към Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести (КИПТБ), където
проведе курс терапия с Glucantime™ с много
добро повлияване и обратно развитие на лезиите. Пациентът е под наблюдение с назначени
ежемесечни контролни изследвания и прегледи.
Ключови думи: Leishmaniosis cutanea, Glucan
time, Афганистан, Узбекистан

Abstract
Leishmaniosis is a disease with worldwide increasing incidence, which in Bulgaria is almost exclusively observed in patients who have travelled to
classical endemic regions such as the Mediterranean
basin, Middle East and Africa. Cause of the disease
is an infection with protozoan parasites of the genus
Leishmania, which are transmitted by sand flies Phlebotomus, occasionally Lutzomyia and Psychdopygus
and replicate intracellularly within mammalian hosts.
Depending on the inoculated parasite (sub-) species
and the immune status of the host, a local cutaneous,
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diffuse cutaneous, mucocutaneous or visceral form
of leishmaniasis will develop. Leishmaniosis cutanea, which frequently appears only weeks after the
bite of a sand fly, starts with the formation of a papule, which subsequently can turn into a skin ulcer
which heals with cribriform scars. In accordance to
the subspecies of the protozoa and the immunity of
the host the course of the disease can be chronic or
may heal spontaneously.
We present a case of 70 years old man with complains following sand flies bites occurred during
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his 3 months stay in Afghanistan and Uzbekistan.
He reported of erythematous papules on the right
tight and on the area of his left ankle which grows
in few weeks and become crusted. The clinical
presentation, histological and serological examinations were entirely consistent with Leishmaniosis cutanea. The patient was redirected to the

Clinic of Infectious Parasitological and Tropical
Diseases where he conducted treatment with Glucantime™. To date the patient is under observation and planned for monitoring of the disease.

Въведение

„Стария свят“) и Южна и Централна Америка (т. нар. Leishmaniosis на „Новия свят“), с
тенденция за образуване на нови огнища. В света преобладават 12 млн. случая на заразяване,
като тази честота нараства с приблизително 1,5 – 2 млн. случая годишно [1, 4]. Разпространението и формирането на нови фокуси на
болестта е вследствие на миграция на векторите, резултат от екологични въздействия,
като изсичане на гори, урбанизация и военни
действия.
Българските лекари имат голям принос за диагностицирането и лечението на висцералната
форма на Leishmaniosis. За първи път в България
e описана през 1934 г. от проф. Васил Моллов,
а неговият съмишленик и поддръжник проф.
Иван Андреев дълги години е работил върху
проявите й в детска възраст [5]. От 1988 г.
ежегодно в България се регистрират случаи на
Leishmaniosis visceralis, като за 2006 г. броят
на заболелите лица е 5 (за 2009 – 39) [6].
Заразяването става при кръвосмучене на
женски Phlebotomus/Lutzomyia от заразен

Най-ранните описания, отговарящи на Leish
maniosis са открити върху каменни плочи на
асирийския крал Ashurbanipal от VII век пр. н.е.
Арабските лекари, включително Avicena, първи дават подробно описание на болестта през
X век пр. н.е., наричайки я “Balkh sore“ [1]. През
1759 Аleksandеr Russell описва случай на kala-azar
при пациент от Турция [2], a 1901 г. Leishman
за първи път изолира причинителя на заболяването. Няколко месеца по-късно Charles Donovan
потвърждава находката, позната днес като
телца на Leishman-Donovan в натривка от лезия на пациент (Мадра, Индия) [2]. Заболяването е било основен проблем за сицилианските
войски през Втората световна война, като и до
днес то остава една от най-разпространените
паразитози сред военните контингенти, действащи в ендемични райони [3].
Болестта Leishmaniosis е открита в повече
от 80 страни, намиращи се в Африка, Азия,
Югоизточна Европа (т. нар. Leishmaniosis на

Keywords: Leishmaniosis cutanea, Glucantime,
Afghanistan, Uzbekistan.

Таблица 1.
Клинична картина

Район

Вид

Leishmaniоsis cutanea (LC)

Стар свят

L. major
L. tropica
L. aethiopica (рядко LMC / LC diffusa)

Нов свят

L. mexicana complex
L. mexicana (рядко LC diffusa)
L. amazonensis (рядко LC diffusa)
L. venezuelensis

Leishmaniosis cutanea/Leishmaniosis
mucocutanea (LMC)

Нов свят

L. braziliensis complex
L. braziliensis
L. colombiensis
L. guyanensis
L. panamensis
L. peruviana

Leishmaniosis visceralis/Leishmaniosis
cutanea

Стар свят

L. donovani complex
L. donovani
L. infantum

Нов свят

L. donovani complex
L. chagasi
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човек (антропоноза) или животно (зооноза).
Погълнати от насекомите, амастиготите
преминават в червата, там се реплицират в
промастиготни форми, които се предават на
здравия организъм, чрез кръвосмучене [7].
Клиничната изява на заболяването зависи от
подвида на причинителя, вектор-вирулентния
фактор и имунитета на заболелия. Описани са
3 основни форми (табл. 1): кожна, кожно-лигавична и висцерална форма. Leishmania major
и Leishmania tropica са предоминантните видове, причиняващи LC на „Стария свят“.
Leishmania mexicana complex и Leishmania
braziliensis complex са причинители на LC на
„Новия свят“. Leishmania aethiopica e отговорна за тежката кожнолигавична и дифузна
Leishmaniosis, a Leishmania Donovani за вицералната форма на заболяването [8].
Представяме случай на 70-годишен мъж с
leishmaniosis cutanea diffusa – градски тип, придобита при престоя си в Афганистан и Узбекистан, хистологично доказана.

Фигура 1

Описание на случая
П. П. 70-годишен мъж, работещ към фирма
за транспорт на храна за българската военна
база в Афганистан. През месец юни – август
2011 година е пребивавал в Узбекистан и Афганистан, където съобщава за контакт с песчанки (лалугери) и ухапвания от „папатаци“.
На 01.09.2011 г. при завръщането си в България забелязва 3 папули на задната страна на
дясното бедро и 8 папули около левия глезен. В
рамките на две седмици, последните нараснали до нодули 3-4 cm/d. Постепенно се оформили улкуси, секретиращи серозно-гнойно съдържимо, с надигнати ръбове и фибринозно дъно,
някои от тях покрити с крусти. Лезиите са
неболезнени, без сърбеж, с еритемоедемна
зона около тях. От 15.11.2011 до 22.11.2011
г. е хоспитализиран в КВО – Александровска
болница с диагноза „Pyodermia“. Провежда системна терапия с Ceftriaxone 2000 mg дневно и
Jodasept локално – без терапевтичен ефект.
На 15.12.2011 г. се представя за консултация
в Катедрата по дерматовенерология и алергология (КДВА-ВМА). При огледа се забеляза
едем на долната трета на лявата подбедрица
и левия глезен, с 8 улцерозни лезии около външния малеол. Кожата на горната трета на
дясното бедро бе ангажирана с 3 надигнати
нодули, покрити с крусти. При палпация не
се установиха увеличени лимфни възли, черен
дроб и сезка.
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Дерматологичен статус
Патологичните изменения са локализирани по
кожата на горната трета на дясното бедро,
долната трета на лявата подбедрица и около
латералния малеол на левия крак. В областта
на дясното бедро са представени от 3 солитарни, еритемни, индурирани нодули, с големина 2-4 cm в диаметър, с неправилна форма
и централно разположени жълто-кафеникави
рупиоидни крусти. (фиг. 1, 2). В областта на
лявата подбедрица и левия латерален малеол
са представени от 8 еритемо-ливидни нодули
с неправилна форма и големина 3-5 cm в диаметър, на места с централна улцерация с надигнати ръбове и фибринозно дъно, частично
покрито с кафеникави крусти (фиг. 3).

Фигура 4. Вътреклетъчно струпване на лайшманийни телца

Лабораторни изследвания
и консултации
ПКК, биохимичен анализ на кръвта и урината – в референтни граници. Хуморален имунитет (IgM, IgG, IgA, IgE) – в норма. Изследването на раневия секрет не показа бактериален растеж. Ехографията на коремни
органи и електрокардиограмата не откриха
патологични отклонения.
Хистологичната картина от лезия на подбедрицата показа акантоза до псевдоепителиоматозна хиперплазия на епидермиса, възпалителен
инфилтрат предимно в горната дерма, съставен от лимфоцити, малко полиморфонуклеари,
много плазмоцити и умерен брой хистиоцити.
При оцветяване по Ziehl-Neelsen не се откриха
микобактерии, а маркирането с PAS не показа
микотични причинители.
При оцветяване с Giemsa в цитоплазмата на
хистиоцитите, както и екстрацелуларно се
откриха множество малки, овални, базофилни
структури, които отговарят на лайшманийни телца. (фиг. 4, 5). Проведената консултация с паразитолог и съответното имунодиагностично изследване, потвърдиха хистологичната диагноза, като установи серопозитивност на анти-лайшманийни антитела SR
2,5 (реф. 0,9-1,1).

Терапия
На 09.01.2012 г. пациентът бе хоспитализиран
за лечение в Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести (КИПТБ – ВМА.)
Назначен му бе 10-дневен курс с 5-валентен
антимонов препарат Glucantime™ (1,5 mg/5
ml) и придружаващо лечение с Allopurinol

Фигура 5. Ектрацелуларно, дисеминирано разположение на лайшманийни телца

(Milurit™) и Trichomonacid. Локално му бе приложен приготвен крем, съдържащ flumetason
pivalate/acidum salicylicum (Lorinden A cream™),
Rifampicin (Tubocin™) и Meglumine antimonate
(Glucantime™). След края на курса с антимоновия препарат се установи значително подобрение на локалния статус (фиг. 6, 7, 8). Регистрира се намаляване на тъкания оток и локалното
възпаление около лайшманиомите и отпадане
на крустите.
Пациентът продължи локалното лечение в
КДВА, където му бяха извършени ежедневни
обработки на улкусите с антибиотици и епителизиращи средства. В момента е в процес
на диспансерно наблюдение, не се регистрират
нови лайшманиоми, налице са остатъчни постлезионални хипо- и хиперпигментации.
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Дискусия
LC е трансмисивна протозооноза с ендемично разпространение в тропическите и субтропическите региони, но поради високата
възприемчивост на хората към всичките й
форми, отворените граници и тенденцията
към глобализация на света, така наречените
„екзотични“ болести идват и при нас. Тези
заболявания се намират под контрола на СЗО
при непрекъснато усвояване и внедряване на
световния опит, с цел тяхното елиминиране.
Представеният случай на кожна лайшманиоза
е типичен за регионите на Близкия Изток. В
България са регистрирани „вносни“ случаи на
наши граждани, но за първи път се описва дисеминираната форма на заболяването. Недостатъчната информираност на лекарите за
тази паразитоза, води до късно диагностициране и усложнения с дисеминация на процеса,
инфектиране на лайшманиомите с пиогенни
бактерии, които водят до усложнения като
лимфангити и лимфаденити и протрахиране
на клиничното протичане. Тези усложнения
правят LC трудно податлива на лечение, което налага провеждането на няколко терапевтични курса и по-висока доза на антимоновите препарати. Ефектът от етиологичното
лечение се отчита още в началото на лечебния
курс, докато клиничният ефект е налице след
1-2 месеца. След преболедуване остава траен
имунитет, който предпазва от реинфекция с
хомоложен вид leishmanii [9].
Времето от ухапването до развитието на лезиите може да бъде от няколко седмици, до месеци. Първоначално се образува неспецифична
еритемна, индурирана плака, която еволюира
до нодул с последваща улцерация [3]. Често се
наблюдават сателитни лезии по хода на лимфните пътища. Leishmaniosis индуцира клетъчно медииран отговор oт Тh1 и Тh2 клетките.
Тh1 отговора медииран от (IFN)-γ, TNF и IL12 се асоциира с обратно развитие на заболяването, а Тh2, IL4 отговора с прогресия на
паразитозата. Локализирани, самоизлекуващи
се лезии се наблюдават при доминиране на Тh1
цитокиновия профил, а прогресивни и хронифициращи форми се срещат при Th2 имунния
отговор [10].
Класическото диагностициране на LC се извършва микроскопски, при което се търси
наличие на амастиготни форми на L. tropica
в макрофагите на кожата [11]. Материали
за изследване могат да се придобият чрез ас-
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пирация, остъргване, инцизия или биопсия на
лезия. За предпочитане са биопсичните препарати, тъй като позволяват осъществяване на всички видове тестове както за микроскопско, така и за културелно изследване.
Точното място на кожната биопсия е от
голямо значение за чувствителността на
теста. Инцизионните биопсии са най-достоверни, когато се вземат от ръба на лезиията, а не от средата или от улкуса [12]. Минимум две биопсии са необходими: едната се
фиксира с формалин, а другата се съхранява
свежа за останалите изследвания [12]. Определянето на вида паразит е от основно значение, тъй като това дава представа за хода на
болестта и подходящата терапия. До преди
усъвършенстването на молекулярните методи, това се е осъществявало, чрез изоензимен
анализ на култура [13]. Чувствителността
на този метод варира от 40% до 75% [14].
Благодарение на PCR технологиите, в съвремието това определяне се извършва много
по-бързо с 100% специфичност и над 90% [13]
чувствителност.
Списъкът с диференциална диагноза на LC е дълъг. При локализирана нодуларна форма отдифенциране се прави с furunculus, ecthyma, атипичнa микобактериалнa инфекция, lymphoma,
carcinoma basocellularis или keratoacanthoma.
Дисеминираните форми наподобяват клиничната картина на lepra, lupus vulgaris, sarcoidosis
и blastomycosis.
LC се самоизлекува чрез реепителизация с образуване на цикатриски за срок от 6-15 месеца.
Терапията ограничава риска от дисеминация
или реинфекция. Медикаменти от първи ред
са пентавалентните антимонови препарати
(sodium stibogluconate и meglumine antimoniate)
[15]. Те се използват с голям успех от 1929 г,
за лечение на Leishmaniosis. При дисеминираните форми е удачно парентералното им приложение по схема, a като алтернатива може
да се приложи и paromomycin, amphotericin B и
miltefosine [16].

Заключение
Представяме първия описан случай в България на дисеминирана форма на LC, повлияла се
добре от лечението с 5-валентен антимонов
препарат, с което обръщаме внимание, че тези
заболявания могат да се „внасят“ в страната
и трябва да се имат предвид в лекарската
практика.
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Паранеопластичен булозен пемфигоид – проучване на специфичността на автоантителата чрез
Western blot и ELISA BP180 NC16A
К. Дреновска, К. Мануелян, Е. Петрова, С. Василева
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Paraneoplastic bullous pemphigoid – a study
of autoantibody specificity by Western blot and
ELISA BP180 NC16A
K. Drenovska, K. Manuelyan, E. Petrova, S. Vassileva
Clinic of Dermatology and Venereology, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia

Резюме
Булозният пемфигоид (bullous pemphigoid, BP)
е придобита автоимунна булозна дерматоза,
която се характеризира с циркулиращи IgG
автоантитела, насочени срещу антигени в
областта на базалната мембрана на кожата.
Пемфигоидът се счита за заболяване на напредналата възраст. Съществуват съобщения
за възникване на заболяването в контекста на
разнообразни солидни тумори, предимно карциноми на вътрешните органи. Паранеопластичната природа на BP се дискутира от години, но
литературните данни върху асоциацията му с
малигнени процеси все още са противоречиви.
Целта на настоящото проучване е анализ на
специфичността на автоантителата при па

циенти с BP, съчетан с неоплазма, както и търсене на корелации между резултатите от различните диагностични методи, включително
Western blot и ELISA BP180.
Представени са резултатите от проучването,
които не потвърждават наличието на специфичен маркер за паранеопластичен пемфигоид. За
оценка на корелацията между клиничната картина с/без асоциирана неоплазма и специфичността
на циркулиращите антитела при пемфигоид, както и за оценка на установените в проучването
зависимости, са необходими по-задълбочени проучвания върху по-големи серии от пациенти.
Ключови думи: булозен пемфигоид, имуноблот,
ELISA BP180

Abstract
Bullous pemphigoid (BP) is an acquired autoimmune
bullous dermatosis characterized by circulating
IgG autoantibodies directed against antigens in
the basal membrane of the skin. Pemphigoid is
considered a disease of the elderly. There are
numerous reports on BP occuring in the context of
various solid tumors, particularly cancers of internal
organs. The paraneoplastic nature of the disease has
been discussed for years, but literature data on its
association with malignancies is still controversial.
The aim of the present study is to analyse the
specificity of autoantibodies in patients with BP,
associated with a neoplastic condition, as well as to
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search for correlations between the results obtained
through different diagnostic methods, including
Western blot and ELISA BP180.
The results of the study don’t confirm the presence
of specific markers for paraneoplastic pemphigoid.
More studies on larger series of patients are
needed to assess the correlation between the
clinical picture and the specificity of circulating
antibodies in patients with BP in association with
malignancy.
Keywords: bullous pemphigoid, Western blot,
ELISA BP180
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Въведение
Булозният пемфигоид (bullous pemphigoid, BP)
е придобита автоимунна булозна дерматоза,
която се характеризира с циркулиращи IgG
автоантитела, насочени срещу два структурни компонента на хемидезмозомите, наречени
антиген 1 и антиген 2 на булозния пемфигоид
(BPAG1 и BPAG2), с молекулно тегло съответно 180 и 230 kDa. BPAG1 (BP230) е локализиран
интрацелуларно и е свързан с хемидезмозомната плака, докато BPAG2 (BP180) е трансмембранен гликопротеин, чийто екстрацелуларен
край е локализиран в lamina lucida на базалната
мембрана [1].
Съществуват съобщения за възникване на BP
в асоциация с различни злокачествени тумори, предимно карциноми на вътрешните органи: карцином на бронхите [2], хранопровода
[3], стомаха [4], ректума [5], панкреаса [6],
бъбреците [7, 8], вулвата [9], матката [10] и
др. По-редки са описанията на BP в съчетание
със сарком на Kaposi вследствие на имуносупресивна терапия [11], както и при пациенти с
малигнен меланом [12], лимфом [13] или миелодиспластичен синдром [14]. Въз основа на тези
наблюдения се дискутира евентуалният паранеопластичен характер на заболяването, но
проучвания върху честотата на асоциация на
BP с неоплазми при по-големи серии от пациенти показват противоречиви резултати.
Автоимунните булозни дерматози често са
описвани в асоциация със злокачествени заболявания, но до настоящия момент, дефинирани
клинични, хистологични и имунологични критерии съществуват единствено за паранеопластичния пемфигус (pemphigus paraneoplasticus,
PNP) [15]. Известно е, че съществен диагностичен белег при PNP е наличието в серума на
болните на антитела, реагиращи с протеини
с определени молекулни тегла, изследвани чрез
имуноблот (Western blot) и ELISA като израз
на разгърнат имунен отговор.
Независимо от факта, че редица варианти
на пемфигоида, в т.ч. булозен, цикатризиращ,
анти-епилигрин и др., са съобщавани в асоциация с неоплазми и са считани за паранеопластичен феномен, до момента няма възприети
клинични или лабораторни критерии в подкрепа на тяхната паранеопластична природа [16,
17]. Някои автори изказват твърдението, че
паранеопластичният пемфигоид показва атипични клинични белези като наличие на лезии
тип erythema figuratum [2, 18],, erythema gyratum
repens [19], erythema multiforme [15], засягане на
видимите лигавици, епителизиране на лезиите

с атрофични цикатрикси и формиране на милиуми, както и негативен резултат от индиректна имунофлуоресценция [20, 21]. Нито един
от тези белези, обаче, не може да бъде считан
за диагностичен по отношение на наличието
на малигнена асоциация или прогностичен по
отношение риска за развитие на такава в бъдеще.
При случаи на пемфигоид и асоциирана неоплазма, по аналогия с PNP, е уместно изследване на
специфичността на циркулиращите антибазално-мембранни антитела посредством имуноблот и ELISA, поради факта, че последните
са по-надеждни и специфични от метода на индиректна имунофлуоресценция (ИИФ) по отношение характеризирането на антигените,
срещу които са насочени антителата в серума на пациентите. При имунопреципитационните реакции автоантителата от серума на
болни с пемфигоид реагират с хемидезмозомни
антигени с молекулна маса 180 kDa и 230 kDa,
които съответстват на BPAG1 и BPAG2. В
литературата, като единствено патогенни
при BP се посочват автоантителата срещу
BP180, а в скорошни публикации се изтъква, че
в случаите на BP, асоцииран с неоплазма, в серума на болните се установяват автоантитела
именно срещу BPAG 180 kDa [22]. При метода
ELISA, за антиген служи рекомбинантен BP180
NC16A, което определя високата му чувствителност и специфичност дори при негативен
резултат от имуноблот и значително подпомага диагностиката и определянето на профила на антителата в серума на пациентите с
BP.
Целта на настоящето проучване е да се анализира специфичността на автоантителата
при пациенти с булозен пемфигоид, съчетан с
неоплазма чрез методите Westernblot и ELISA
BP180 NC16A. До момента ELISA BP180 NC16A
не е провеждана у нас за диагностика и изучаване на автоимунните субепидермални булозни
дерматози.

Пациенти и методи
Изследвани са серумите на 10 пациенти с пемфигоид и доказано съпътстващо злокачествено
заболяване (n=10), и 34 болни с пемфигоид без
асоциирана неоплазма, които служат за контролна група (n=34). Демографските и клинични
данни на пациентите са представени в таблица
1. Диагнозата пемфигоид е поставена въз основа
на наличието на следните критерии: 1) клинични данни, съвместими с пемфигоид; 2) субепидермална була в биопсия от лезия; 3) линеарно
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отлагане на IgG и/или комплемент C3 по хода
на базалната мембрана в перилезионелна кожнолигавична биопсия чрез директна имунофлуоресценция (ДИФ). Серумите на всички пациенти
са изследвани чрез индиректна имунофлуоресценция (ИИФ) върху субстрат човешки хранопровод за наличие на циркулиращи антитела
срещу базалната мембрана (анти-базалномембранни антитела, анти-БМЗ). Серумните проби
са получени от пациентите преди включване на
активна имуносупресивна терапия, след което
са съхранявани при температура -50°C. Ретроспективно, серумите са подложени на анализ
на специфичността на антителата чрез ИИФ
върху субстрат от сепарирана човешка кожа
(salt split skin, SSS), имуноблот и ELISA.
Имунофлуоресцентни тестове
ДИФ и ИИФ са проведени в Клиниката и катедрата по дерматология и венерология, МУ
София по вече описани рутинни методи [23].
Субстратът за ИИФ върху сепарирана кожа
се приготвя чрез инкубация на нормална човешка кожа (получена след мамопластика или
циркумцизия) в 1.0 М разтвор на NaCl за 48h
при непрекъснато разбъркване. Епидермисът
се отделя внимателно от дермата, след което субстратът се замразява в специална среда
криоматрикс (Cryomatrix, Thermo) и по рутинната процедура от него се приготвят криостатни срези с дебелина 4µm, които се съхраняват на -50°С до изпълнение на техниката. При
отчитане на резултатите под флуоресцентен
микроскоп се взема под внимание отлагането
на анти-БМЗ антителата върху епидермалната страна на изкуствената була (епидермален
тип), върху дермалната страна на булата (дермален тип) или едновременно откъм епидермалната и дермална страни (смесен тип).

Имуноблот (Western blot, WB)
Чрез имуноблот са изследвани серумите на
14 пациента – 5 с BP и неоплазма и 9 контролни пациенти с BP без неоплазма. Анализът
е извършен в Лабораторията по клинична и
експериментална имунопатология, Болница
Charles Nicolle, Rouen, Франция (Laboratoire
d’Immunopathologie Clinique et Expérimentale,
Hôpital Charles Nicolle, CHU, Rouen, France).
За източник на епидермални антигени е използвана нормална човешка кожа, получена след
мамопластики. Накратко, методът съдържа
следните стъпки: кожата се сепарира чрез инкубация в 1.0 М NaCl и отделеният епидермис
се лизира в разтвор, съдържащ Tris HCl, sodium
dodecyl sulfate (SDS) 1.5%, 2-mercaptoethanol и
протеазни инхибитори; след ултразвукова дезинтеграция, лизатът се поставя в кипяща
вода за 5 min, центрофугира се (12000 g, 30 min)
и втечненият субстрат се замразява и съхранява при -70°С. Вертикалната електрофореза
на протеините се извършва в полиакриламиден
гел 4% и 6% (Novex), съдържащ Tris-глицинов
буфер. Миграцията на протеините се извършва в кювета за вертикална електрофореза
(mini-cuve double Xcell II Novex). За трансфер
на полипептидите от полиакриламидния гел (2
h, напрежение 30 V) се използва нитроцелулозна
мембрана с размер на порите 45 nm; следва
оцветяване на мембраната с rouge ponceau и
обезцветяване с оцетна киселина. Мембраната се нарязва на лентички, които се инкубират с изследваните серуми за 2 h при непрекъснато разклащане. Следва трикратно измиване,
добавяне на конюгат – моноклонално мишо
античовешко IgG (G1-G4) (Sigma), ново трикратно измиване и инкубация на лентичките
с козе анти-мишо IgG-биотин (Caltag). Като

Таблица 1. Демографски и клинични данни на пациентите.
Брой пациенти

Средна възраст
(Интервал)

Клиничен фенотип
BP

CP

Пемфигоид и неоплазма

10

63.8 (48 – 75)

8

2

Жени

8

62 (48 – 75)

6

2

Мъже

2

71 (69 – 73)

2

0

Пемфигоид без неоплазма

34

65.14 (12 – 86)

27

7

Жени

18

68.55 (52 – 86)

13

5

Мъже

16

61.18 (12 – 83)

14

2

CP – cicatricial pemphigoid, цикатризиращ пемфигоид
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последна стъпка се добавя разредена стрептавидин-алкална фосфатаза (Caltag). Реакцията
става видима след три измивания с реактив
NBT/BCIP. За контроли се използват комерсиални моноклонални антитела (PROGEN) срещу съответните епидермални антигени или
човешки серуми, приети за положителни контроли.

преизчисляват за всяка проба (серум) с помощта на специална формула, предоставена от производителя, която дава краен резултат в мерни
единици U/ml (DO450nm – стойност на поглъщане
при 450 nm; Sample – проба серум; Cal.1 – калибратор 1 – негативна контрола; Cal.2 – калибратор 2 – положителна контрола):

ELISA BP180 (NC 16A)
Посредством ELISA BP180 са изследвани 44
серума, от които 10 при пациенти с BP и придружаващо неопластично състояние, а останалите 34 при пациенти от контролната група.
Циркулациращи антитела срещу BP180 се изследват в серума чрез ELISA метод, който използва като антиген бактериален рекомбинантен протеин BP180 NC16А (NC – noncollagenous
16A) (Medical & Biological Laboratories Co., Ltd,
Nagoya, Japan).
Серумите за изследване предварително се подготвят, като се разреждат с комерсиален разтворител, съдържащ се в кита. Следва инкубация с антигена, натоварен в кладенчетата на
плаките в продължение на 1 h на стайна температура. След четирикратни измивания с т.
нар. разтвор за измиване следва инкубация за 1
h с конюгат – фабрично произведено моноклонално анти-IgG човешко антитяло, конюгирано
с пероксидаза. След нови четирикратни измивания в кладенчетата на плаката се накапва субстрат на пероксидазата, с който се инкубира
30 min. Реакцията се спира със сярна киселина.
За положителна и отрицателна контрола се
използват фабрично произведени клаибратори.
След спиране на получената колориметрична
реакция, резултатите се отчитат на спектрофотометър (ELISA-reader) с дължина на вълната 450 nm. Измерва се оптичната плътност
(DO – optical density). Получените стойности се

U/ml = DO450nmSample – DO450nm Cal.1 x 100
DO450nm Cal.2 – DO450nm Cal.1
Граничната стойност за положителните резултати е 9 U/ml, като индексите < 9 U/ml
граница се считат за негативни, съгласно препоръката на производителя.

Резултати
Проучването обхваща общо 44 пациенти с диагностициран пемфигоид, разделени в две групи:
10 пациенти с асоциирана неоплазма и 34 пациенти без данни за такава. Спектърът на подлежащите злокачествени заболявания включва
предимно карциноми с разнообразен произход
(9 болни) и 1 случай на менингеом.
Проведената ИИФ върху субстрат от сепарирана кожа, показва сравними резултати в
двете изследвани групи по отношение на реактивността на серумните антитела с епидермалната, дермална или и двете страни на
изкуствената була (табл. 2). Видно е, че процентът на положителни серуми е подобен в
двете групи, като липсват достоверни различия и в пропорцията на епидермален, дермален
или смесен тип антитела. Освен чрез ИИФ,
специфичността на анти-БМЗ антителата е
изследвана при всеки от пациентите паралелно чрез минимум още един от двата метода

Таблица 2. Резултати от приложението на ИИФ върху субстрат от сепарирана кожа.
Циркулиращи IgG анти-БМЗ антитела
върху SSS

Пемфигоид и
неоплазма
(n = 10)
Пемфигоид без
неоплазма
(n = 34)

Позитивни
Брой (%)

Епидермален
тип

Смесен
тип

Дермален
тип

8/10 (80%)

6

2

0

26/34 (76.47 %)

22

3

1

SSS – salt split skin, сепарирана кожа
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– имуноблот или ELISA BP180, или и с двата
едновременно (табл. 3 А и 3 Б).
Посредством имуноблот (WB) са изследвани
серумите на 14 пациенти с потвърдена хистологично и имунофлуоресцентно диагноза пемфигоид. От тях 5 са пациенти с доказана подлежаща неоплазма, а останалите 9 – с доказан
пемфигоид без данни за злокачествено заболяване, които са включени в контролната група.
Посредством ELISA BP180 (NC16A) са изследвани серумите на 44 пациенти, от които

10 са с придружаващо неопластично състояние,
а останалите 34, които са без данни за такова,
служат за контролна група.
При 5 от пациентите с пемфигоид и неоплазма
серумът е изследван едновременно чрез WB и
ELISA BP180. При сравняване на резултатите
от тези два теста, корелация се наблюдава при
двама пациенти – в един случай има съвпадение
на реактивност на серума с антиген с молекулно тегло 180 kDa и високи титри антитела на ELISA BP180 (пациент 1), а в друг случай

Таблица 3A. Резултати от приложението на WB и/или ELISA BP180 при болни с пемфигоид и злокачествено
заболяване.
Пациент

Пол

Години

Клиничен
фенотип

ИИФ/SSS

WB kDa

ELISA
U/ml

Асоциирана
неоплазма

1. Л.Г.М.

Ж

66

BP

смесен

180

124

Ca colli uteri

2. С.Н.Р.

М

69

BP

епидермален

(-) отр.

98

Ca laryngis

3. И.К.А.

Ж

62

BP

епидермален

неизследван

90

Ca uteri

4. М.И.Ф.

Ж

75

BP

смесен

неизследван

11

Ca oesophagi

5. Р.Й.К.

Ж

52

CP*

(-) отр.

DP; 160-170

(-) отр.

Ca mediastini

6. Р.Г.Н.

Ж

60

BP

(-) отр.

(-) отр.

72

Ca ventriculi

7. Ф.К.Т.

Ж

48

BP/CP**

епидермален

неизследван

118

Ca uteri

8. П.Д.М.

М

73

BP

епидермален

неизследван

147

Ca gl. prostatae

9. М.Л.А.

Ж

62

BP

епидермален

неизследван

164

Meningioma

10. В.Г.Б.

Ж

71

BP

епидермален

(-) отр.

83

Ca colli uteri

* Предимно лигавично засягане с цикатризиране на лезиите
** Смесено кожно и лигавично засягане с белези на начално цикатризиране
Таблица 3Б. Резултати от приложението на WB и ELISA BP180 – контролна група
Пациент

Пол

Години

Клиничен
фенотип

1. Б.С.К.

Ж

76

BP

епидермален

180

(-) отр.

контрола

2. Д.И.Д

М

68

BP

епидермален

180, 230

117

контрола

3. Н.С.М.

Ж

76

BP

епидермален

180

153

контрола

4. И.И.В.

М

12

BP

епидермален

180, 230

190

контрола

5. А.Д.Т.

М

54

BP

епидермален

180

184

контрола

6. Я.С.С.

М

71

BP

епидермален

180

49

контрола

7. Щ.Л.А.

М

51

BP

(-) отр.

(-) отр.

(-) отр.

контрола

8. К.Ж.К.

М

40

BP

епидермален

230

(-) отр.

контрола

9. П.М.Г.

М

79

BP

епидермален

180

127

контрола
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Пемфигоид и неоплазма

Контролна група

Корелация между WB и ELISA

Липса на корелация между WB и ELISA

Фигура 1. Корелация между WB и ELISA

Пемфигоид и неоплазма

Реактивност спрямо BP180

Контролна група

Антитела срещу други антигени

Негативен имуноблот

Фигура 2. Резултати от изследването с WB

при WB се установява реактивност спрямо
антигени с молекулни тегла различни от 180
kDa, като съответно на това ELISA BP180 е
негативна (пациент 5). При трима пациенти
с пемфигоид и неоплазма прави впечатление
негативният резултат на WB, за разлика от
положителните стойности на ELISA BP180
(пациенти 2, 6 и 10).
В контролната група на двете изследвания са
подложени серумите на 9 пациенти (табл. 3 Б).
Прави впечатление, че в тази група случаите
на съвпадение на положителни или отрицателни резултати между двата теста е доста повисок – в 8 случая резултатът от WB корелира
с този при ELISA BP180 (пациенти 2 – 9) (фиг.
1). В 6 от случаите (пациенти, 2, 3, 4, 5, 6 и
9), серумът на болните реагира с антиген с молекулна маса 180 kDa (в два от тях, пациенти
2 и 4, допълнително и с молекулно тегло 230
kDa), като съответно на това изследването
с ELISA BP180 е положително. При 1 болен и

двете изследвания са отрицателни (пациент
7). В 1 случай, серумът на пациента съдържа
антитела срещу антиген с молекулна маса
230 kDa, като съответно на това изследването чрез ELISA BP180 е негативно (пациент
8). Само при 1 от всичките 9 болни, серумът
реагира с BPAG2 с молекулно тегло 180 kDa на
имуноблот, а ELISA BP180 тестът е отрицателен (пациент 1).
В тази група липсват серуми, които показват
комбинация от негативен блот и положителен
резултат на ELISA BP180, за разлика от групата на пациентите с пемфигоид и неоплазма,
където подобна корелация се наблюдава в 3 от
5-те изследвани болни.
От направените общо 14 изследвания на серуми посредством имуноблот (фиг. 2) прави впечатление, че в групата на пациентите с асоциирана неоплазма, реактивност спрямо BPAG2 с
молекулна маса 180 kDa се установява само при
един от пет пациенти (пациент 1), при един
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се наблюдават антитела срещу други антигени (DP, 160-170 при пациентка с цикатризиращ
пемфигоид – пациент 5), и при 3 болни блотът
е негативен (пациенти 2, 6 и 10), въпреки изразените клинични, хистологични и имунофлуоресцентни данни за заболяването.
Сравнено с контролната група (фиг. 3) – пациенти с пемфигоид без неоплазма, състояща
се от 9 серума, реактивност спрямо BPAG2 с
молекулна маса 180 kDa се установява в 7 от
случаите, асоциирано в два от тях с реактивност спрямо BPAG1 с молекулна маса 230 kDa.
В един случай в контролната група серумът
съдържа само антитела, реагиращи с BPAG1
(пациент 8) и в един случай изследването е отрицателно (пациент 7).

При проведения анализ чрез ELISA BP180, не
се открива статистически значима разлика
между установените индекси на антителата
в двете изследвани групи (табл. 4). От проведените 10 теста с ELISA BP180 в групата на
пациентите с подлежаща неоплазма се открива само 1 отрицателен резултат (при пациентка с цикатризиращ пемфигоид, пациент 5), а
9 серума дават положителни резултати, 8 от
които с високи титри на антителата (над 71
U/ml), дори и при негативен имуноблот (пациенти 2, 6 и 10) или негативна ИИФ (пациент
6) (табл. 3 А). Само един серум в тази група показва ниски стойности на антителата,
близки до негативните (пациент 4). В контролната група с 34 ELISA BP180 изследвания,

Фигура 3 (А и Б). Western blot при пациенти с асоциация пемфигоид/неоплазма (А) и в контролната група
пациенти с пемфигоид без неоплазма (Б).
Таблица 4. Резултати от изследването с ELISA BP180.
Антитела срещу BP180 чрез ELISA
Позитивни

ELISA индекс

Брой (%)

mean

SD*

Пемфигоид и неоплазма
(n = 10)

9/10 (90%)

90.7

53.16

Пемфигоид без неоплазма
(n = 34)

23/34 (67.64 %)

79.02

82.48

SD – стандартно отклонение

48

p

> 0.05
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при 11 (67.64 %) от серумите е налице ELISA
индекс ≤ 9 U/ml, което е равностойно на отрицателен резултат. При останалите 24 изследвания, наред със сигурно положителните високи стойности на антителата срещу
BP180, се наблюдават и по-ниски стойности в
8 случая (табл.3 Б).
Съвпадение на първоначалната клинико-лабораторна диагноза с резулатите от WB се установява съответно в 10 случая (2 в групата с
неоплазми и 8 в контролната група).
При изследването посредством ELISA BP180,
разминаване с първоначалната клинико-лабораторна находка се наблюдава в общо 10 случая
в контролната група, при които не се установява предполагаемото присъствие на циркулиращи антитела срещу BPAG2. В групата
с неоплазми, резултатът от ELISA BP180 е
негативен само при една пациентка с цикатризиращ пемфигоид и потвърждава диагнозата
във всички останали 9 случаи.

Обсъждане
Chorzelski и съавт. установяват повишена честота на злокачествени заболявания при пациенти с BP в сравнение с контролни групи [24].
Подобни резултати установяват също Venning
и Wojnarowska при 84 пациенти с BP: асоциирана неоплазма се установява при 18% от пациентите с BP, сравнено с 5% у съответстващи
по възраст и пол контролни лица [25]. Противно на тези факти, някои автори твърдят, че
резултатите от контролираните проучвания
са несигнификантни и повишената честота на
злокачествените заболявания при пациентите с BP е плод на случайно съвпадение, поради
факта, че BP засяга предимно лица в напреднала възраст, при които рискът от развитие на
малигнени тумори е поначало по-висок [26].
Така например, Ahmed и съавт. установяват
наличие на злокачествени заболявания при 3%
от 33 пациенти с BP, сравнено с 4.2% при съответстваща по възраст контролна група [27].
В големи серии пациенти, Stone и Schroeter [19]
откриват неоплазми при 8 от 73 болни с BP
и при 21 от 146 пациенти-контроли, страдащи от други кожни заболявания [28]. Cozzani и
съавт. съобщават резултатите от 2-годишно
проучване върху 32 случая с BP, подробно изследвани и проследени за развитие на съпътстваща неоплазма. Данни за малигнен процес са
намерени в 6 от случаите, но не са установени
клинични или имунологични параметри, които
биха могли да се приемат като прогностични
за тяхното развитие [10].

Идентифицирането на антигените-мишени на
имунния отговор посредством WB и ELISA
BP180 може да потвърди диагнозата в случаите на слабо изразена или атипична по вид и
локализация находка от имунофлуоресцентните изследвания. WB и ELISA BP180 служат и
за разграничаване на дерматози, които не биха
могли да се идентифицират единствено по резултата от ИИФ.
Негативната ИИФ се счита от някои автори като критерий за паранеопластичен пемфигоид [4, 19,29]. Резултатите от нашето
проучване не потвърждават това наблюдение
като в 8 от 10 случая чрез ИИФ се откриват
анти-БМЗ антитела в серумите на пациентите. Все пак, в един от случаите ИИФ е отрицателна, а ELISA BP180 показва високи стойности на антитела.
Резултатите от изследването на серуми на
пациенти с пемфигоид чрез имуноблот потвърждават, че методът има значителен принос за диференциалната диагноза на автоимунните булозни дерматози [30]. При 9 от
изследваните чрез WB 14 случая с пемфигоид
изследването подкрепи първоначално поставената диагноза, определена на базата на клиника, хистологични и ИФ-изследвания. Само един
от тези случаи е в групата на пациентите с
пемфигоид и асоциирана неоплазма. Останалите 8 случая са в контролната група пациенти
с пемфигоид без подлежащо злокачествено заболяване. Това наблюдение поставя въпроса за
евентуалната разлика в специфичността на
антителата в серумите на пациентите от
двете групи. Наблюдаваните от нас атипични находки и негативни резултати (5 случая)
вероятно се дължат на конформационни промени в епитопите на пемфигоидните антигени. В тези случаи WB не е подходящ метод за
диагноза и самостоятелното му приложение
не осигурява 100% идентифициране на подозирания антиген. В зависимост от природата
на епитопите на търсения антиген следва да
се избере метод с най-висока вероятност за
достоверен резултат. От друга страна, WB
изисква скъпа техника и реактиви, а неговата
многоетапност би могла да опорочи крайния
резултат поради възможност от грешки на
различните нива.
Такъв високо-специфичен и чувствителен метод е ELISA BP180 с рекомбинантен антиген
2 на булозния пемфигоид с молекулно тегло
180 kDa [31]. От проведените общо 44 ELISA
BP180 теста положителни са 33, от които 9 в
групата на пациентите с неоплазма и 24 в контролната група. Сред пациентите в първата
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група се обособява следната зависимост: в три
от случаите се установяват сравнително високи титри на антителата срещу BPAG2 при
негативен имуноблот. Подобна зависимост не
се наблюдава в контролната група. Това наблюдение поставя въпроса за ролята на антителата срещу BPAG2 и показва, че ELISA е много
по-подходящ метод за установяване на циркулиращи антитела срещу BP180 при пациенти с
BP и неоплазма.
В литературата се обсъжда, че наред с кератиноцит-матриксната адхезия, BP180 (Collagen
XVII) притежава допълнителна функция в различни етапи на карциногенезата [32]. Потисната регулация на BP180 и други хемидезмозомални компоненти е установена in vivo при
карцином на простатата и гърдата, които са
епителни тумори без произход от многослойните епители. Обратно, стимулиране на регулацията е наблюдавано при редица карциноми
с произход от многослойните плоски епители,
като кожен, белодробен, цервикален, езофагиален и др. Следователно, наличието на BP180 автоантитела у пациенти с булозен пемфигоид и
асоциирана неоплазма може да е израз на общи
механизми, водещи до увреждане на базалната мембрана и туморна прогресия [33, 34].
Проучванията върху по-големи серии от болни чрез WB и ELISA NC16A ще подпомогнат
изясняването на възможна връзка между двете състояния.

Заключение
При липса на реактивност чрез имуноблот
(Western blot), системата BP180 ELISA се явява полезен и необходим метод за потвърждаване на присъствието на циркулиращи автоантитела, насочени срещу антигена BP180 при
пациенти с булозен пемфигоид и асоцииран карцином.
За оценка на корелацията между клиничната
картина с/без асоциирана неоплазма и специфичността на циркулиращите антитела при
пемфигоид са необходими по-задълбочени проучвания върху по-големи серии от пациенти.
Настоящото проучване позволи въвеждането
за първи път у нас на BP180 ELISA техниката и послужи като пусков момент за нейното
прилагане в диагностиката на субепидермалните булозни дерматози като рутинен метод.
Този факт на свой ред би осигурил материал
за създаване на база данни и необходимия опит
за подобен анализ със статистически значими
резултати и зависимости.
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Резюме:
Представяме ретроспективен анализ на 70 пациенти с еризипел хоспитализирани в клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ
„Александровска“ – София за периода 2009-2011
г. Средната възраст на болните е 68 години.
Болестният процес засяга предимно подбедриците (78%). Токсо-инфекциозен синдром е
налице при всички пациенти. При постъпване
се установяват повишени стойности на: левкоцити (WBC) при 35 пациенти (50%), СУЕ
при 64 (91%) и С-реактивен протеин (CRP)
при всичките 70 (100 %). При тежката форма
на заболяването и при наличие на усложнения

стойностите на СУЕ и CRP са значително повисоки от средно-тежките форми.
Еризипелът е често срещана кожна инфекция,
изискваща продължителен болничен престой и
адекватна антибиотична терапия. Микробиологичната диагноза е трудна и терапията се
базира основно на клиничната картина. Стойностите на CRP и СУЕ при постъпването могат да служат, като прогностичен показател
за тежестта на възпаление и продължителността на лечение.
Ключови думи: еризипел, CRP, СУЕ

Abstract
We presented retrospective review of 70 patients
with erysipelas hospitalized in Clinic of dermatology and venereology – University hospital
“Aleksandrovska“ – Sofia between 2009-2011.
The mean age of the patients was 68 years. The
most commonly involved site was the lower leg
(78%). Toxic-infectious syndrome was present in
all patients. On admission was founded elevated values of: leukocytes (WBC) in 35 patients (50%), ESR in 64 (91%) and C-reactive
protein (CRP) in all 70 (100%). Patients with se-
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vere form of erysipelas had significantly higher
CRP and ESR values than those with moderate
forms.
Erysipelas is a common skin infection that requires
prolonged hospitalization and adequate antibiotic
therapy. Microbiological diagnosis is difficult and
therapy is mainly based on clinical picture. CRP
and ESR levels on admission may predict the severity of the infection and duration of treatment.
Keywords: erysipelas, CRP, ESR

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Въведение
Еризипелът е остър дермо-хиподермит, причиняващ се предимно от хемолитични стрептококи от група А. Клинично се характеризира с еритем и едем с ясна демаркационна линия от интактната кожа и повишена локална
температура. Най-честата локализация са
долните крайници. Разграничават се три клинични форми – лека, средно-тежка и тежка [1].
Проблемът с рецидивирането на тази инфекция е залегнал в редица научни проувания [2]. В
много клинични аспекти обаче, като микробиологично изследване, патогенеза и лечение все
още няма ясно становище. По отношение на
патогенезата се счита, че различни патогени
могат да действат по различни патогенетични механизми [3]. Не съществуват гайдлайни
за лечение на еризипела, по-конкретно продължителността на антибиотичната терапия.
Целта на нашето проучване е диагностичното
значение на стойностите на СУЕ, WBC и CRP
при постъпване и корелацията им с тежестта
на заболяването.

Пациенти и методи
В проучването са включени 70 пациенти с
еризипел за периода януари 2009 до декември
2011 г. Изследвани са следните показатели:

пол, години, локализация на процеса, придружаващи заболявания и имунокомпрометирани
състояния, рискови фактори. Отбелязани са
поредността на рецидивите, настъпили усложнения и вида на антибиотичната терапия
(моно или комбинирана). Пациентите са типизирани според степента на тежест на болестта (лека, средно-тежка, тежка), която
се определя по следните показатели: интоксикационен синдром, повишена температура,
местни прояви на възпаление, наличие на лимфаденит и/или лимфангит. При постъпването
се изследват общ брой левкоцити (WBC), СУЕ
и С-реактивен протеин (CRP) при двете групи пациенти: със средно-тежък и тежък еризипел.

Резултати
От изследването на 70 пациенти с еризипел в
периода на проучване, 45 (%) са мъже и 25 (%)
жени. Средната възраст е 68 години. Най-често се засяга подбедрицата (78%), последвана
от горен крайник (20%) и лице (2%). Пациентите са разграничени според тежестта на
заболяването (табл. 1) и са 35 с тежък и 35
със средно-тежък еризипел. Придружаващи
заболявания са установени при 52 пациенти (табл. 2). Предразполагащи фактори към
това заболявания са регистрирани при 35 (%)

Таблица 1. Определяне степента на тежест на еризипела
Степен
на
тежест
Лека
Среднотежка
Тежка

Интоксикационен
синдром (ИС)

Продължителност
на ИС

ТºС

Персистиращи
местни
прояви

Лимфаденит/
лимфангит

липсва/
незначителен

-

нормална/субфебрилна

3–5 дни

рядко

изразен

2-7 дни

до 38-39ºС

4–7 дни

често

силно изразен

5-10 дни

≥39ºС

5–18 дни

често

Таблица 2. Придружаващи заболявания
Придружаващо заболяване
Липсва
Кардиоваскуларно заболяване
Захарен диабет
Наднормено тегло
Алкохолизъм
Злокачествено заболяване

Брой пациенти

% пациенти

8
45
11
33
13
2

11%
64%
16%
47%
19%
3%
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пациенти (табл. 3). Локалните симптоми на
възпаление присъстват при всички пациенти.
При постъпване се установяват повишени
стойности на: левкоцити (WBC) при 35 пациенти (50%), СУЕ при 64 (91%) и С-реактивен протеин (CRP) при всичките 70 (100 %)
(табл. 4).

Дискусия
С-реактивният протеин
С-реактивният протеин принадлежи на семейството протеини – пентраксини, организирани
в стабилна дискоидно-подобна структура [4].
През 1930г. Tillet и Francis установяват в серума на болни от пневмония преципитат от полизахариди, наречен фракция С на Streptococcus
pneumoniae [5]. Този преципитат бързо изчезва
при реконвалесценцията на пациента и не се
среща при здрави индивиди. Причината за тази
реакция е идентифициран, като протеин и е
наречен CRP. Друг важен член на тази фамилия
е серумния компонент – амилоид Р. Тези протеини са се съхранили по време на еволюцията
на гръбначните, доказвайки централната роля
на СRP в имунния отговор [6, 7]. С-реактивният протеин се свързва с полизахариди на бакТаблица 3. Рискови фактори
Рисков фактор

Брой
пациенти

%
пациенти

Липсва
Нарушена кожна бариера
• Тинеа педис
• Улкус
• Травма
• Друга дерматоза
• Ухапване
Венозна инсуфициенция
Лимфедема

5

7

31
26
11
12
6
36
7

44
37
16
17
9
51
10

Таблица 4. Сравнително изследване на средните
стойности СУЕ, WBC и CRP при постъпване в
клиниката на пациенти със средно-тежък и тежък
еризипел
Лабораторни
показатели

среднотежък

тежък

СУЕ < 30 mm/h

51.4

73.3

CRP

23

64.5

11.7

11.9

до 5 mg/l

WBC 4,5-9,0 G/l
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тери, фунги или паразити в присъствието на
калций. Пептидо-полизахаридните комплекси
инициират класическия път на комплемента,
действащи като опсонини и активиращи фагоцитозата [8]. Заедно с компонентите на комплемента, CRP е единственият острофазов
протеин директно въвлечен в унищожаването
на микроорганизмите.
Подобно на други острофазови протеини, CRP
се синтезира предоминантно в черния дроб в
отговор на интерлевкин 6 (IL-6) [9]. Съществува корелация между нивото на CRP и IL-6 [10].
Тумор-некротизиращият фактор α (ТNF α) и
IL-1β също изпълняват ролята на регулаторни
медиатори в синтезата на CRP [9]. Секрецията на CRP започва не по-късно от 4-6 часа след
стимулиране, удвоява нивото си на всеки 8 часа
и достига своя пик на 36-50 час. Средната нормална концентрация на С-реактивния протеин
е 0.8 mg/L В зависимост от интензитета на
стимула, концентрацията на CRP може да достигне и повече от 500 mg/l [4, 7, 11, 12]. След
елиминиране на провокиращия стимул, CRP се
понижава много бързо и е с период на полуразпад на деветнадесетия час. При персистиране
на провокиращия фактор се установяват високи нива на CRP за дълъг период от време [4, 7].
С изключение на случаите с тежка чернодробна
недостатъчност, CRP се повишава винаги при
наличие на възпалителен процес и серумната му
концентрация зависи от интензитета на стимула [4, 7]. Нивата на CRP не се повлияват от
подлежаща патология и не се променят от терапия и интервенции [7, 13]. Само агенти, повлияващи острата фаза на възпалението, могат
да променят нивото на CRP.
Eлевацията на серумните нива на CRP се наблюдава при повечето инфекции [12, 14]. Винаги
се установява повишено CRP, дори и при имунокомпрометирани пациенти при наличие на остри системни грам-положителни и грам-негативни бактериални инфекции, както и при системните микотични инфекции. При острите
вирусни инфекции нивата на CRP остават ниски без това да бъде абсолютно правило. Съществуват недостатъчно познания по отношение
на паразитозите и корелацията им с CRP.
Съществуват няколко състояния, които водят до леко повишена концентрация на CRP.
Това са травми, големи хирургични интервенции, изгаряния, тъканна некроза, автоимунни
състояния и напреднали малигнени заболявания,
обезитас [6, 11]. При интензивни физически натоварвания, инфаркт и дори при психиатрични
заболявания може да има леки отклонения в нивото на CRP.

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
CRP е неспецифичен отговор и не трябва да се
използва самостоятелно като диагностичен
метод, но е много показателен при редица заболявания. Приложението му при инфекции при
възрастни и деца е безспорен [9, 12]. Нараства
диагностичната му значимост при коронарни
заболявания [15, 16, 17]. Прилага се в ревматологията [18, 19] и трансплантологията [20, 21].
В настоящия обзор обсъждаме приложението
му и в диагностиката на еризипела в корелация
със СУЕ и WBC.
Скорост на утаяване
на еритроцитите (СУЕ)
Скоростта на утаяване на еритроцитите
също е маркер на възпаление. Той отразява концентрацията на фибриноген и алфа-глобулини
[22]. СУЕ се влияе и от имуноглобулини, които не са острофазови протеини. Всички тези
протеини имат период на полуживот няколко
дни до седмици и има значителна разлика в измененията в нивото на СУЕ и динамиката на
клиничните промени. СУЕ се позитивира бавно
(2-3 денонощия след началото на заболяването)
и бавно се нормализира (1-2 седмици след изчезване на клиничните прояви). СУЕ е неспецифичен маркер на възпалението и трябва да се
тълкува внимателно, имайки предвид редица
фактори, влияещи върху нейните стойности.
От друга страна, правилно назначена и точно
интерпретирана, СУЕ има голямо диагностично и прогностично значение.

Еризипел – диагностика
Еризипелът е инфекциозно заболяване с остро
начало, засягащо дерма и хиподерма. При една
част от пациентите се провежда терапия в
амбулаторни условия, а при друга е необходимо
болнично лечение. Хоспитализацията е уместна при тежка обща и локална симптоматика,
усложнения или невъзможност за домашно проследяване, персистиране на повишена температура на 72-ия час след старта на лечението,
декомпенсация на подлежащо заболяване или
влошаване на локалния и общия статус [23].
Диагностицирането на заболяването се базира
основно на клиничната картина [24]. За съжаление, културелните изследвания от лезия са
негативни в голяма част от случаите [25, 26].
Въпреки че инфекцията е локализирана, хемокултурите са позитивни в малка част от изследванията. Не е ясно, дали изследването на
антистрептолизиновия титър (АST) трябва да се включи в стандартните лабораторни
скрининг изследвания за еризипел. Оценката на
тежестта на еризипела при хоспитализирането

на болния е важен диагностичен подход. Според
нашите данни повишените стойности на СУЕ и
СRР са прогностичен белег за тежестта на заболяването и съответно продължителността
на болничния престой. Според L. Lazzarini et al.,
стойностите на СУЕ и CRP при постъпването
на пациента могат да служат като маркер за
тежестта на еризипела [27].

Заключение
Определянето на CRP и СУЕ е евтин и информативен тест, приложим във всички болници.
Стойностите на тези параметри и корелацията им с тежестта на еризипела могат да служат, като прогностичен маркер при хоспитализацията на пациента.
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Моргелонова болест – мит или реалност: клиничен
случай и обзор на литературата
Н. Цанков, Р. Дърленски, З. Демерджиева
Отделение по дерматология и венерология, Токуда Болница – София

Morgellons Disease – Myth or Reality: A Case Report
and Literature Review
N. Tsankov, R. Darlenski, Z. Demerdjieva
Department of dermatology and venereology, Tokuda Hospital – Sofia

Резюме
Представяме случай на 56-годишна пациентка
с оплаквания от няколко години, когато поради съмнение за зараза с неизвестни микроорганизми започнала да открива неравности по
повърхността на кожата си. При разчесване
на лезиите се отделяли нишки, както и косми с променена структура. Състоянието се
съпровожда от сърбеж и има интермитентен
характер. Пациентката е микробиолог, живееща и работеща в САЩ. Сама предполага Моргелонова болест като обяснение за нейните оплаквания и по този повод търси мнението на
специалист-дерматолог.

Паралелно с оплакванията от страна на кожата, пациентката отслабнала с 30 килограма за
1 година и съобщава за нарушения в съня.
Дерматологичният преглед не установи патологични промени. Обстойните параклинични
изследвания са в референтни граници.
Обсъждат се същността на Моргелоновата
болест, патогенетичните механизми на възникването, клиничната картина и възможностите за лечение. Това е първият описан случай
на Моргелоновата болест в нашата страна.
Ключови думи: parasitophobia, delusional parasitosis, Morgellons, психо-дерматози,

Аbstract
A 56-year-old female patient is presented with
complaints for several years. After a doubt of skin
microbial infestation she started finding skin bumps
and when scratching them she noticed unusual fibers and hairs with peculiar shape. She suffered from
itching and her complaints had intermittent course.
The patient is microbiologist living in the USA. She
has suspected Morgellons disease as a cause for her
symptoms and that is the reason for seeking the
opinion of dermatologist. The patient has lost 30
kg in 1 year and complains of sleep disturbances.

The dermatological examination revealed no sign of
skin disease. Extensive laboratory tests were within
normal ranges.
The entity of Morgellons disease as well as its
causes, clinical manifestations and the possible
therapeutic options are discussed. As far as we are
aware this is the first case of Morgellons diseases
in Bulgaria.
Keywords: parasitophobia, delusional parasitosis,
psycho-dermatatoses
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Клиничен случай
Анамнеза:
Пациентка на 56 години се представя с оплаквания, датиращи отпреди няколко години. В
началото пациентката се усъмнила в заразяване на нейната кожа с неизвестни микроорганизми. Това насочило вниманието и върху определени зони на нейното тяло – капилициум,
флексорни гънки на лакти, колена, където тя
установила кожни неравности. При разчопляне
на лезиите, пациентката открила, че те съдържат малки нишки и косми с особена форма на
„нагънати като жичка на електрическа крушка“. Състоянието се съпровожда от сърбеж с
различна интензивност. Съобщава, че получава
облекчение след къпане и затова понякога се
къпела по 6-7 пъти на ден. Ходът на заболяването е интермитентен, с периоди на влошаване и подобрение.
Пациентката съобщава за загуба на 30 килограма за 1 година, лесна уморяемост и нарушения
в съня, които съвпадат по време с кожните
оплаквания. Заболяването започнало след тримесечен прием на Phentermine, медикамент за
лечение на затлъстяване с подобни фармакологични свойства на амфетамина.
Болната живее и работи като преподавател
по микробиология в САЩ. Самата тя поставя под съмнение Моргелоновата болест като
причина за всичките и оплаквания, но същевременно е убедена, че е засегната от това заболяване. Това е поводът да потърси мнението
на дерматолог.

Дерматологичен статус:
Дерматологичният преглед не установи патологични изменения по кожата на главата,
трункуса, крайниците, видимите лигавици и
кожните придатъци. Не се наблюдават увеличени периферни лимфни възли. Предоставените от пациентката нишки и косми, които тя
е изолирала от кожните лезии са представени
на фигура 1.
Пациентката е в добро общо състояние, автоалоориентирана, с двояко отношение към своите оплаквания. Подлага под съмнение съществуването на моргелоните като болестни агенти, но не счита като причина за оплакванията
си психогенни емоции и изживявания Личната и
фамилната анамнеза за кожни и системни заболявания е необременена.
Обстойните параклинични изследвания са в референтни граници.
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Фигура 1

Диагноза и лечение:
Въз основа на оплакванията на пациентката
и клиничната картина се обсъди диагнозата
Моргелонова болест. Основен момент в лечението е установяването на доверие между лекуващия лекар и пациента, като при редовните
визити целта на лекаря е да намали негативните усещания на пациента. Болният не приема
психиатричния характер на заболяването, поради което ние считаме, че психиатричното
лечение остава като далечна алтернатива.
Понастоящем пациентката посещава редовно
нашата клиника и се проследява.

Обсъждане
Моргелоновата болест (Morgellons disease)
придобива широко обществено достояние,
благодарение на интернет в зората на новото хилядолетие, въпреки че за първи път се
споменава през 1674 [2]. Тогава Сър Thomas
Browne използва термина за описание на серия от случаи при деца във Франция, като
се ограничава до кожната симптоматика на
пациентите – откриване на филаментозни
компоненти по кожата. По-късно, през 1682
Ettmuller отдал заболяването на паразитна
инфестация и направил първата и единствено
позната до наши дни рисунка на моргелоните.
Паразитната генеза на заболяването е развенчана през 1715 година, когато Leuvenhoeck
установява неодушевената, неанималистична природа на моргелоните. Затова и класифицирането на заболяването като делузионна паразитоза(delusional parasitosis) в тесния
смисъл не е съвсем точно. Предложен е терминът неанималистична инфестация (прев.
англ. „inanimate infestation”) [1, 2].

РЕДКИ КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ
Съвременната концепция за Моргелоновата болест се полага през 2002 година, когато започва
систематизирането на случаите на проникване в кожата на неодушевени тела, най-често
нишки, филаменти, гранули, песъчинки, пигменти и др [4, 5]. Създава се Morgellons Research
Foundation (MRF), като в нейната база данни
понастоящем са регистрирани над 15000 семейства от 17 различни страни с Моргелонова болест [6]. Направената справка не откри
предходно описани случаи на Моргелонова болест в България.
Етиологията на заболяването е неизяснена.
Има поддръжници на теорията, че Моргелоновата болест се причинява от микроби, подобни на борелиите и спирохетите, но засега няма
категорични доказателства в подкрепа на това
схващане [2, 5, 6]. Приемайки най-вероятната
психогенна генеза на заболяването, етиологично
Моргелоновата болест може да се разделни на
1) първична, моносимптопматична форма, sui
generis – без наличие на провокираща, подлежаща
причина – физическа, токсична, психиатрична; и
2) вторична, при която освен инфестацията на
кожата се откриват и симптоми на придружаващото заболяване (психопатология, интоксикация и др.). В представения случай остава дискутабилна етиологичната роля на приемания
от пациентката Phentermine.
Основните клинични симптоми на Моргелоновата болест са представени в таблица 1.
При нашата пациентка, освен кожните прояви
се наблюдават и лесна уморяемост, загуба на
килограми и нарушения в съня (възможни елементи на депресивно разстройство), както и
обсесивно-компулсивни елементи, именно желанието за постоянно къпане, извършването
на което многократно през деня води до преходно подобрение на чувството за инфестация
и сърбежа.
Въпросът за лечението на заболяването не е
намерил отговор. Основното предизвикателс-

тво е спечелването на доверието на пациента.
Болните отричат психиатричната генеза на
заболяването и затова консултацията с психиатър или психолог бива отхвърляна като
възможност за лечение [3, 4]. Важна роля играе
мотивирането на пациента за редовни срещи
с лекуващия лекар, при които той се стреми
постепенно да дискутира оплакванията на
болния и да го убеди, че с времето неговите
симптоми отслабват и той има подобрение в
състоянието.
Моргелонова болест – мит или реалност, инфестация или психо-дерматоза, болест или
масова психоза? Трудно могат да бъдат дадени
еднозначни отговори на тези въпроси. Историята познава много случаи за това как столетия наред някои идеи са изглеждали неприемливи, дори налудни за научната общественост,
а днес са приети за истина. Възможно ли е в
ерата на Медицина на доказателствата да открием доказателства за инфекциозната генеза
на заболяването? Ние лично вярваме в психогенния субстрат на Моргелоновата болест.
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Таблица 1. Клинична характеристика на Моргелоновата болест
От страна на кожата

Други

Спонтанно възникване на кожни лезии (папули,
нодулуси, везикули, ерозии, крусти, комедони)

Лесна уморяемост

Субективно усещане за движение, пълзене, лазене
и ухапвания на кожата и под нея
Изолиране на черни, сини или червени нишки,
филаменти, косми и гранули от кожни лезии или
на кожната повърхност

Краткотрайни паметови смущения
Нарушения в концентрацията, замъглено съзнание
Потиснатост, депресия, чувство за социална
изолация
Биполарно или обсесивно-компулсивно разстройство
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Bullous Pemphigoid After Treatment of Scabies with
Permethrin Cream 5%: Association Or Roincidence?
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Резюме
Булозният пемфигоид принадлежи към групата
на автоимунните булозни дерматози, характеризиращи се с образуване на субепидермални мехури и автоантитела, насочени срещу
структурни протеини на хемидезмозомите.
Индуцирането на заболяването може да бъде
провокирано от някои лекарства и различни
физични фактори. Представя се 53-годишен
мъж с булозен пемфигоид, отключен на фона на
лечение на scabies с permethrin cream 5 %. Патологичните кожни промени ангажират лицето,
торса, горните и долни крайници, скротума
и гънките. Представят се от множество напрегнати були, изпълнени със серозен ексудат и

ерозивно-крустозни лезии. Диагнозата булозен
пемфигоид е поставена въз основа на резултатите от хистопатологичното изследване, директната и индиректна имунофлуресценция, и
ELISA-BPAG2. Заболяването се повлиява бързо
след лечение със системни кортикостероиди.
В представения случай се обсъжда диференциалната диагноза с рядко срещаната форма на
scabies bullosa, както и възможностите за поява на булозен пемфигоид в асоциация със scabies
и приложението на Permethrin cream 5 %.
Ключови думи: булозен пемфигоид, scabies
bullosa, permethrin.

Abstract
Bullous pemphigoid belongs to the group of autoimmune bullous dermatoses characterized by
the formation of subepidermal blisters and autoantibodies directed against structural proteins
of hemidesmozoms. The induction of the disease
may be provoked by certain medications and other
physical factors. We present 53-year-old man with
bullous pemphigoid, developed during the treatment of scabies with permethrin cream 5%. Pathological skin changes involved the face, trunk, upper and lower extremities, scrotum and folds and
presented by many tense filled with serous fluid
bullas and erosive lesions. The diagnosis Bul-
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lous pemphigoid is made based on the results of
the histopathological examination, direct and indirect immunofluorescence and ELISA-BPAG2.
The disease responds rapidly after treatment with
systemic corticosteroids. In the case presented we
discuss the differential diagnosis with a rare form
of scabies bullosa, and the possibilities of occurrence of bullous pemphigoid in association with
scabies and application of Permethrin cream 5%.
Keywords: bullous pemphigoid, bullous scabies,
permethrin

РЕДКИ КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ

Въведение
Групата на булозния пемфигоид обединява множество хронични заболявания, характеризиращи се с образуване на субепидермални мехури
и автоантитела, насочени срещу структурните протеини на хемидезмозомите. За първи
път булозният пемфигоид е отдиференциран
от групата на Pemphigus vulgaris от Lever през
1953 г., въз основа на клинични и хистологични
признаци. През 1967 г. Jordоn и сътр. идентифицират автоантитела, насочени срещу базалната мембрана при пациенти с булозен пемфигоид. Заболяването засяга предимно възрастни
индивиди. Съществуват редица варианти въз
основа на специфични клинични, хистологични,
имунопатологични и молекулярнобиологични
признаци. Индуцирането на булозен пемфигоид
може да бъде провокирано от лекарства, различни физични фактори, неоплазии.

Клиничен случай
Представяме 53-годишен мъж от гр. Монтана,
заболял със сърбящ обрив по кожата на тялото по време на пребиваването му в Италия. По
повод обрива пациентът е консултиран от дерматолог, поставена била диагнозата Scabies,
назначено и започнато лечение с permethrin 5 %
cream. На втория ден от началото на лечението се появили мехури в аксиларните гънки, придружени с умерено изразен сърбеж. След бързо
настъпило дисеминиране на лезиите по кожата
на цялото тяло и поява на ерозии по лигавицата на устната кухина, пациентът се върнал в
България, хоспитализиран е в КДВ Плевен. Болният съобщава за придружаващи заболявания
– артериална хипертония и бронхиална астма
в ремисия, за които не провежда медикаментозно лечение.

а

б

Дерматологичен статус

Фигура 1, а, б. Напрегнати були, изпълнени със серозен ексудат, разположени върху еритемоедемна
основа.

Кожен фототип IV; тургур и еластичност
– съответни на възрастта. Патологичните кожни промени ангажират лицето, торса,
горни и долни крайници, скротума и гънките
– шийна, аксиларни и ингвинални. Представят
се от множество разнокалибрени були и ерозивно-крустозни лезии. Булите са напрегнати,
изпълнени със серозен ексудат, разположени
върху еритемо-едемна основа. Знак на Николски отр./-/; Аsboe-Hansen отр./-/ В областта на
раменете и гърба на торса лезиите образуват
цирцинирани фигури (фиг. 1а, b). Милиарни везикули по лигавицата на твърдото небце. При
пациента се обсъдиха следните диференциални

диагнози: контактен дерматит от перметрин, булозна форма на scabies, IgA линеарна булозна дерматоза, pemphigus vulgaris, булозен
пемфигоид.
Проведените параклинични изследвания, в
това число пълна кръвна картина, СУЕ и биохимични показатели, са в референтни граници
с изключение на стойността на левкоцитите
– 14,6х10-9/L. Микробиологичното изследване
от кожа изолира Staphylococcus aureus. Rö-графията на бял дроб и ехографията на коремни
органи не установяват патологични находки.
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Паразитологични изследвания – отр /-/. Проба
на Tzanck – не се установяват акантолитични
клетки – отр./-/. Хистопатологично изследване от лезионална кожа – наличие на субепидермален мехур, изпълнен с фибрин и множество
еозинофилни гранулоцити, единични неутрофили. В дермата наличие на периваскуларен смесен възпалителен инфилтрат от лимфоцити,
мононуклеари и еозинофили (фиг. 2 а [НЕх10],
2 b [НЕх40] ). Директна имунофлуоресценция
(ДИФ) върху перилезионална кожа: линеарно
отлагане на IgG /++/ и С3 /+++/ по хода на базалната мембрана (фиг. 3). Индиректна имунофлуоресценция (ИИФ): негативна върху субстрат от човешки хранопровод, норм. човешка кожа сепарирана в 1.0 M NaCl: a BMZ /-/ отр.
ELISA-BPAG2 (BP 180 ELISA kit, MBL, Nagoya,
Japan) титър Аnti-BP 180-Ab = 0.9 U/ml: отрицателен за антитела с/у BP180 (< 9 negative; ≥
9 positive). В заключение находката съответства на диагнозата булозен пемфигоид.
В съответствие с поставената диагноза е проведено системно лечение с methylprednisolone
(първоначална доза 80 mg/дневно i.v. с последващо редуциране до 28 mg/дневно) в комбинация
с антихистамин (Allergosan® amp. 2x1 i.m.). и
локални антисептични бани и дермокортикоиди. На фона на проведеното лечение се наблюдава бързо подобрение с епителизация на ерозивните лезии с постлезионални хипопигментни макули (фиг. 4 а, б). След постигане на морбистаза, пациентът продължава лечението си
амбулаторно с поддържаща доза prednisolon 15
mg/дн. Наблюдението на пациента продължава.

Обсъждане
Булозният пемфигоид (БП) е най-разпространена автоимунна булозна дерматоза в Европа
и Северна Америка, със заболеваемост: 40/1
милион/годишно. Два основни таргетни антигена са идентифицирани в хемидезмозомите
при пациенти с БП: BP180 (колаген тип XVII,
трансмембранен гликопротеин, поддържащ
връзката между интрацелуларните и екстрацелуларните структурни елементи на базалната мембрана) и BP230 (част от вътреклетъчната хемидесмозомна плака). Заболяването засяга по-често възрастни мъже над 60 г., жените са засегнати по-рядко. По-често се засягат
индивиди с HLA-DQβ1*0301 [1].
Заболяването има хроничен ход с екзацербации. Характеризира се с полиморфна клинична картина: уртикоподобни, еритемо-едемни
и екзема-подобни плаки, еrythema exudativum
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б
Фигура 2. Хистопатологично изследване от лезионална кожа: а) субепидермален мехур, изпълнен
с фибрин и множество еозинофилни гранулоцити
[НЕх10]; б) периваскуларен смесен възпалителен инфилтрат от лимфоцити, мононуклеари и еозинофили в дермата [НЕх40]

Фигура 3. ДИФ на перилезионална кожа: линеарно отлагане на IgG и С3 по хода на базалната мембрана
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multiforme-like лезии и големи, напрегнати були,
изпълнени със серозно или хеморагично съдържимо. Характерна е предилекционното засягане на трункуса, флексорната повърхност
на бедрата и големите кожни гънки – шийна,
аксиларни и ингвинални. Засягане на лигавиците се среща в не повече от 20% от случаите,
като най-често засегната е лигавицата на устната кухина. Мукозното засягане е особено
характерно при лекарствено индуцирания и
паранеопластичния булозен пемфигоид. Съществуват множество клинични варианти на
булозен пемфигоид: небулозен вариант на БП
(сърбящи папули, уртикариални и екземни плаки); локализиран БП (локализация на мехурите
главно по глезените); везикулозен БП (наподобява Dermatitis herpetiformis и IgA линеарна булозна дерматоза); дисхидрозиформен вариант
на БП (локализация на везикулите по длани и
стъпала); себореен вариант на БП (еритем и
десквамация в себорейните области); нодуларен БП (prurigo nodularis-like, в съчетание с везикули); вегетиращ вариант БП (вегетиращи
плаки в интертригинозните области и скалпа); еритродермичен вариант БП (най-често
след ултравиолетова експозиция); ювенилен
БП (засяга деца и юноши с палмо-плантарна локализация на везикулите, често засягане на лигавицата на устната кухина) [2]. Лекарствено
индуцираният булозен пемфигоид може да бъде
предизвикан от множество медикаменти. Такива са някои представители от групата на:
диуретиците (furosemide), антихипертензивните средсва (captopril, enalapril, amlodipine);
антибиотиците (amoxicillin, ampicillin), антиревматичните средства (penicillamin,
sulfasalazine), нестероидните противовъзпалителни средства (ibuprofen, aspirin), псоралените (methoxalen), биологичните средства
(etanercept) и някои физични фактори, като
UVA фототерапия, фотодинамична терапия,
лъчетерапия, термично изгаряне и др. [3, 4, 5,
6]. Възникване на типичен булозен пемфигоид, е
описано в литературата вследствие приложение на локална антискабиозна терапия с 30%
разтвор на benzylium benzoicum [7]
Диагнозата БП се поставя въз основа на резултатите от хистопатологичното изследване на
лезионална и директната имунофлуоресценция
на перилезионелна кожа, които демонстрират
наличие на субепидермален мехур и отлагане на
IgG и С3 в зоната на базалната мембрана, както е и в представения от нас случай. В 60-80%
от случаите, чрез индиректна имунофлуоресценция, се доказват циркулиращи антитела от
клас IgG в серума на пациентите с БП. В нашия

a

б
Фигура 4, а, б. Постлезионални хипопигментни макули

случай резултатът от ИИФ беше негативен.
Методът ELISA анализира БП антиген-специфични IgG в серума на пациентите чрез използване на рекомбинантни протеини BPAg1 и
BPAg2. ELISA е високо специфичен и чувствителен метод. Титърът на антителата често
корелира с тежестта на заболяването и ELISA
е полезен метод за мониториране ефективността от лечението на заболяването [8].
Scabies bullosa е рядко срещана форма на скабиес, представяща се от множество мехури, сърбящи папули и нодули – лезии наподобяващи тези
при БП, при липса на скабиозни ходове. В описаните в литературата случаи при тази форма
на scabies се наблюдава идентична хистологична
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картина, а в половината от случаите и идентичен резултат от директната имунофлуоресценция с този при БП [9]. Само в ½ от случаите
на булозен scabies се открива sarcoptes scabiei. За
разлика от БП, който се повлиява от лечение
със системни кортикостероиди и цитостатици, scabies bullosa се повлиява единствено от лечение с антискабиозни средства, като добрият
терапевтичен ефект често насочва към вярната диагноза [10, 11,12, 13]. Според някои автори,
scabies bullosa може да се развие след дълго персистиране на sarcoptus scabiei в кожата, водещо
до специфичен имунен отговор, чрез активиране
на Т-хелперите тип 2 (Th2), последвано от образуването на високи нива на интерлевкин 5 (IL 5)
и последваща еозинофилия. Секрецията на протеолитични ензими близо до базално-мембранната зона може да обясни образуването на субепидермални мехури. В литературата съществува описание на случай, при който scabies се
интерпретира катотригериращ фактор за отключване на автоимунната булозна дерматоза
БП [14]. Ето защо, в диференциалната диагноза
на подобни случаи трябва да се имат предвид и
двете заболявания.
Перметринът (permethrin) представлява синтетично химично вещество от групата на пиретроидите. Той е неразтворим във вода, но се
разтваря в органични разтворители. Действа
като невротоксин, поради което е широко използван като инсектицид, акарицид и репелент.
При човека се използва за лечение на pediculosis в
1% концентрация и на scabies в 5% концентрация под формата на разтвори и емулсии. Поради
ниската му токсичност и слаба абсорбция от
кожата се предпочита за лечение на деца, бременни и кърмещи жени. Високо токсичен е при
риби и котки, онкогенен при мишки (развитие на
карциноми на черния и белия дроб). Препаратите, съдържащи синтетични пиретроиди, причиняват алергични реакции по-рядко в сравнение с
останалите пестициди, при които са описани
много случаи на контактен дерматит и респираторни алергии. Синтетичните пиретроиди
не са кожни сенсибилизатори и иританти. Те не
причиняват възпаление, а по-скоро водят до парестезии на мястото на приложение. Обикновено, симптомите започват няколко часа след
кожната експозиция и преминават до края на
следващия ден [15, 16].
В заключение представяме случай на Булозен
пемфигоид при възрастен пациент с полиморфна клинична картина, развил се на фона на лечение с Permethrin cream 5 % по повод Scabies. В
подкрепа на нашата диагноза е благоприятното
и бързо повлияване на дерматозата след започ-
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ване на лечение със системен кортикостероид.
В представения от нас случай би могло да се касае за съвпадение на двете заболявания Scabies и
Булозен пемфигоид, за недиагностицирана още в
самото начало автоимунна булозна дерматоза,
която на фона на провежданото за Scabies лечение с Permethrin cream 5 % прогресира. Не изключваме възможността за иницииране на БП
от заболяването scabies, лекувано с permethrin
5% крем, подобно на описаните в литературата случаи [14].
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Резюме
Представяме случай на 24-годишен пациент,
при който в областта на постоянна татуировка се появили полусферични папули с цвета
на кожата, строго ограничени върху зоните
на татуировъчния пигмент. Болният съобщава за подобни лезии по кожата в ингвиналната
и пубисната област един месец след като си
направил серия от постоянни татуировки.
Той третирал образуванията с разтвор на
Podophyllotoxin 5mg/ml, което довело до тяхното премахване. Седмица след това се появили и
първите лезии в областта на татуировката.

Обсъждат се патогенетичните механизми на
възникването и разпространението на вирусната инфекция само в областта на татуировката. Интерес представлява фактът, че
макар и пациентът да си е направил серия от
татуировки по едно и също време, вирусните
лезии се разполагат единствено върху една от
тях. Дискутират се и терапевтичните възможности при тези случаи.
Ключови думи: татуировка, заразна молуска,
психосоматични аспекти

Abstract
A 24-year-old Caucasian male patient is presented
with complaints of multiple hemispherical translucent tumors which appeared at the site of permanent tattoo of the umbilical region. A month ago
the patient noticed several round flesh-colored papules in the inguinal and pubic area. He treated the
lesions successfully with topical solution of Podo-

phyllotoxin 5mg/ml. A week later the first lesions
appeared over the tattoo. The presented case is a
basis for a discussion over the pathomechanisms of
the viral infection in at the sites of a tattoo. The possible therapeutic options are emphasized.

Клиничен случай

Болният съобщава за подобни лезии по кожата
в ингвиналната и пубисната област един месец
след като си е направил серия от постоянни
татуировки. Той третирал образуванията с
разтвор на Podophyllotoxin 5mg/ml, което довело до тяхното премахване. Седмица след
това се появили и първите лезии в областта

Анамнеза
Пациент на 24 години се представя с полусферични туморовидни образувания, които са ограничени върху кожни участъци, върху които е
направена постоянна татуировка (фиг. 1).

Keywords: tattoo, contagious mollusca, psychosomatic aspects
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на татуировката. Въпреки наличието на множество татуировки по тялото и крайниците, направени в един и същи времеви период,
лезиите се разпространили единствено в областта на татуса в умбиликалната област.
Пациентът третирал лезиите с разтвора на
Podophyllotoxin – без резултат.

Дерматологичен статус
Патологичните изменения са локализирани и ограничени върху кожата, ангажирана от постоянна татуировка в умбиликалната област. Представени са от неконфлуиращи помежду си папули,
които са строго ограничени върху участъците,
покрити от татуировъчния пигмент, без да се
разпространяват в околната здрава кожа (фиг.
2). Видимите лигавици и кожните придатъци са
без патологични промени. Не се наблюдават увеличени периферни лимфни възли.
Пациентът е в добро общо състояние, не приема и не е приемал медикаменти по време на
поява на измененията. Личната и фамилната
анамнеза за кожни и системни заболявания е
необременена.

Фигура 1. Общ изглед на патологичните изменения, ограничени единствено до пигментираните
участъци на татуираната кожа.

Диагноза и лечение
Въз основа на типичната клиничната картина и
морфологията, се постави диагноза Molluscum
contagiosum лезии върху татуираната кожа периумбиликално.
Пациентът е с нисък социален и икономически статус. Отказва деструктивни методи на
механично премахване на молуските, поради изразено притеснение за естетичния вид на татуировката след лечението. В случая се подходи консервативно като лезиите бяха третирани с крем с 20% Аzelaic acid и 5% Tinctura
jodi. Последва локално лечение с 5% разтвор на
КОН (Molutrex®), което доведе до клинично оздравяване.

Обсъждане
Дерматологичните усложнения на татуировките са обект на постоянна дискусия, към
която принос има и Българската дерматологична школа [2, 6]. Спектърът на нежеланите
реакции, след направата на постоянни татуировки, е богат и включва реакции към татуажните пигменти; инокулация на различни
инфекциозни причинители, като бактерии (пиодермии, туберкулоза, сифилис), вируси (HPV,
HIV, HBV, HCV) и гъби; поява на възпалителни
дерматози (напр. psoriasis и грануломи), lupus
erythematosus, sarcoidosis, развитие на неоплaстични заболявания и др.
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Фигура 2. Близък план на патологичните изменения, представени от полусферични, неконфлуиращи папули.

В литературата съществуват описания на
случаи на възникване на различни дерматовирози на мястото на татуаж като verrucae
vulgares, herpes simplex, molluscum contagiosum,
както и заразяване с вирусите на хепатит B
и C [1, 4, 5, 9]. В мнозинството от случаите
се касае за директна инокулация на вирусните
частици при извършване на татуажа.
Интересен факт при представения случай е, че
лезии възникват след дълъг латентен период
от направата на татуажа (повече от месец).
Не е изключена възможността и пациентът да
е имал единична (или множество) лезия с минимални размери и така да е останала неразпозната от него и от татуиста. По този начин
е възможно тази лезия да е послужила като
източник за инокулация на вирусни частици по
време на татуажа. От друга страна, по време
на татуажа пациентът не е имал видими лезии
по кожата. Възможно е да се касае и за нестерилни инструменти или татуажни багрила, но
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в този случай, би следвало молуските да се развият върху всички направени татуировки.
Съществува и алтернативна хипотеза за разпространението на вирусните лезии на мястото на татуажа. Според нея, черният пигмент
потиска локално клетъчния и хуморален имунитет, което от своя страна улеснява разпространението на вируса [7].
Интерес представлява и фактът, че въпреки
направата на множество татуировки в един и
същ период от време, лезии се появяват само
на една от тях – разположена в умбиликалната област. Извън научните доводи и обяснения, и в унисон с вярванията на самия пациент,
вирусът е „атакувал“ единствено неговата
„FAMILIA“ (отговаря буквално на надписа на
татуировката – фиг.1), тъй като неговото
семейство е било противник на направата на
татуажите. Оставяме този въпрос извън сферата на строго-научното обсъждане, а на вниманието на по-любопитните читатели.
Не може да бъде подминат и въпросът за терапевтичните възможности при тези случаи.
Кюртажът е средство на избор, въпреки риска
от остатъчни промени в пигмента на татуировката. Алтернативно, криотерапия, локално приложение на различни кератолитици и
излющващи средства (ретиниоди, азелаинова
киселина) намират приложение [8]. Imiquimod

5% cream [3], както и приложение на 5-10% разтвор на KOH (Molutrex®) в домашни условия [8]
са също използвани в отделни случаи.
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Българският консенсус за АТОПИЧЕН ДЕР
МАТИТ е приет на заседание на Секцията
по дерматоалергология към Българското
дерматологично дружество. Консенсусът
съдържа последните данни за етиопатоге
незата, клиниката, диагностиката и тера
пията на АТОПИЧНИЯ ДЕРМАТИТ и е на
правен, за да се използва от специалисти –
дерматолози в интерес на пациентите и в
рамките на добрата клинична практика.

1. Въведение
Атопичният дерматит (АД) има множество
синоними – атопична екзема, невродермит,
ендогенна екзема, конституционална екзема.
Касае се за възпалителна, сърбяща, хронична
или хронично-рецидивираща дерматоза с характерна сухота на кожата и нарушена епи-
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дермална бариера. Морфологията и локализацията на обривите се променят в зависимост от възрастта на пациента. АД често
се появява в семейства с други атопични заболявания (бронхиална астма и/или алергичен
риноконюнктивит).
Терминът „атопия“ е сравнително нов, въпреки че корените на думата са гръцки. Четири са
важните дати, които маркират развитието
на науката за АД:
► През 1923 година Coca и Cook въвеждат
понятието „атопичен дерматит“, за да
разграничат заболяването от контактния
дерматит. Наименованието „атопия“ е
съставено гръцките думи а (=не) и топос
(=място) – т.е. буквалният превод на термина АД е „дерматит не на точното място“, за разлика от контактния дерматит,

КОНСЕНСУС
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ

ɇɚɪɭɲɟɧɚ
ɤɨɠɧɚ
ɛɚɪɢɟɪɚ

ɂɦɭɧɨɥɨɝɢɱɧɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ

Ⱥɬɨɩɢɱɟɧ ɞɟɪɦɚɬɢɬ

Ɏɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɪɟɞɚɬɚ

Фигура 1.

Фигура 2.

който се развива точно на мястото на контакт с алерген.
► През 1933 година Wise и Sulzberger предлагат клинико-биологичните критерии за заболяването АД.
► През 1935 година Hill и Sulzberger описват
естествения ход и клиничните симптоми
на АД при кърмачета, деца и възрастни.
► През 2006 година се откриват филагриновите мутации като ключов фактор за нарушенията на кожната бариера.

3. Съвременна концепция за
етиопатогенезата

2. Епидемиология
АД е сравнително често срещано заболяване,
което според различните автори засяга между 15 и 30% от детската популация и между
2 и 10% от възрастните [1-3]. Честотата на
заболяването постоянно нараства през последните десетилетия.
Съотношението мъже: жени, засегнати от заболяването, е почти по равно. АД се наблюдава при всички раси. Над 90% от всички случаи
възникват преди 5-та година от живота, като
по-голяма част – през първата година от живота. Половината от всички заболели деца получават цялостно подобрение след 3-годишна
възраст, а при 30% от болните симптомите
продължават и след пубертета. Възможно е
АД да възникне за първи път и в зряла възраст
(adult-onset atopic dermatitis). Около 1/3 от пациентите с АД развиват астма, алергичен ринит или хранителна алергия.
Фамилността играе важна роля за развитието
на АД. Рискът от АД при хомозиготен близнак
на болен с АД е 75%, а за хетерозиготен – 23%.
Ако и двамата родители са с атопия, рискът
детето да развие АД достига 60-80%.

Детайлното обсъждане на етиопатогенезата
не е обект на настоящия консенсус. Съвременното виждане за АД приема две основни
направления в патофизиологията на заболяването (фиг. 1): 1) нарушения в епидермалната
бариера, които са в резултат от генетичнообусловена липса или нарушен синтез на филагрин – белтък, участващ в изграждането на
stratum corneum и компонентите на естествения овлажняващ фактор [4]; 2) имунологични
нарушения с превалиране на Тh2 имунен отговор с ключови цитокини IL-1, Il-4, IL-5, но списъкът на кандидат-цитокини и имунни медиатори на възпалението постоянно нараства [5].
Последни проучвания доказват и нарушение в
структурата на плътните междуклетъчни
контакти (zonulae occludens; tight junctions) в
ядроносните слоеве на епидермиса при пациенти с АД [6]. Нарастват и доказателствата
за ролята на витамин D и намалените му нива
при АД [6].

4. Клинична картина
Българската дерматологична школа приема
концепцията за стадийното протичане на заболяването [7, 8]:
АД в ранна детска възраст (eczema verum
infantum): Започва около 3-ия месец, а обривът
е най-често симетричен и ангажира кожата
на лицето и по-точно страничните части на
бузите (фиг. 2). Клиничната картина отговаря на остра екзема с еритем, папули, везикули,
крусти, ексориации и ексудация. Капилицумът
също може да е засегнат. В зоната под пелените (памперсите) обикновено няма обрив.
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АД в детска възраст: Може да възникне de
novo или като последва измененията, наблюдавани при кърмачетата. Засягат се най-често
кубиталните и поплитеалните гънки, гърба на
дланите, клепачи и шията (фиг. 3). Тук преобладават еритем, папули, десквамация и лихенификация. Екскориациите говорят за сърбеж.
Наблюдава се xerosis cutis.
АД в юношеска и зряла възраст: Типично е засягането на определени кожни участъци – клепачи, длани, рамене, гръден кош, кубиталните
и поплитеалните гънки, на фона на генерализирана кожна сухота. Лихенификация се наблюдава във флексорните повърхности и почти никога по лицето. Други специфични зони, които
могат да се засегнат включват скротума, вулвата, мамилите, устни (cheilitis sicca), lobulus
auricularis (под формата на рагада).
Еритродермия се наблюдава при около 3% от
случаите.
Атопични стигми:
Това са клинични белези и симптоми, които помагат при изграждането на диагнозата:
• Xerosis cutis – неизменна характеристика
на атопията – генерализирана сухота на
кожата, по-подчертана в областта на екстензорните повърхности. Представлява
фино излющване при клинично невъзпалена
кожа. Наблюдава се още при раждане, като
сухотата на кожата персистира през целия живот на пациента независимо от останалите симптоми на атопия. При около
75% от атопиците се отчитат сезонни
колебания, като сухотата се подобрява
при топло и влажно време и се влошава
през зимата
• Знак на Dennie-Morgan – Наличие на допълнителна инфраорбитална гънка. Засяга и двата долни клепача. Представлява симетрична гънка която започва от средната част на
долния клепач. Наблюдава се при 60%–80%
от пациентите с АД. Обикновено е налице
още при раждането или се появява малко
след него и персистира през целия живот.
• Симптом на Hertoghe – разреждане на окосмяването в латералната част на веждите
• Хиперлинеарност на дланите – увеличен брой
и почертаване на линиите по воларната
повърхност на дланите.
• Симптом на „мръсния врат“ – сиво-кафяво
оцветяване с ретикуларен характер с локализация страничните части на врата, възникнало на фона на лихенифицирана кожа.
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• Периорбитално потъмняване („симптом на
енота“) на фона на бледност на лицето.
• Pityriasis alba – най-често по фотоекспонирани части (лице) – светли плаки с фини
сквами, вероятно на местата на плаки на
активен АД, непигментирани напълно в
хода на слънчево излагане.
• Бял дермографизъм
• Keratosis pilaris – ангажира най-често екстензорните повърхности на мишници и бедра
– кератотични фоликуларни папули, създаващи тактилен усет за грубост и неравност
на кожния релеф. Космените фоликули са запълнени с рогови запушалки, които водят до
сравненията „кожа като шкурка“ или „гъша
кожа“. Среща се при 55% от атопичните
пациенти. Наблюдава се през детството,
симптомът е силно изразен и през юношеството и почти изчезва с възрастта.
• Ниска предна линия на окосмяване – скъсено
разстояние между окосмяването в темпоралната област и латералната част на
веждите.
• Полирани нокти – изгладена и лъскава повърхност на нокътните плочки на ръцете, в резултат от непрекъснатото разчесване при
хроничния сърбеж.
• Кератоконус – конусообразна деформация
на роговицата. Смята се че е 10 пъти почеста при пациенти с АД, отколкото в контролната група и е резултат от по-често
търкане на очите при пациентите с екзема
и алергичен ринит.
• Екзема около гръдните зърна – среща се при
12%–23% от пациентите с АД, особено при
момичета след настъпване на пубертета.
Развива се при допир и триене на по-груби
дрехи. Обикновено екземата е симетрична,
с папуло-везикули, сквами и може да се разпространи върху останалата част от кожата на гърдите.
Заболявания в спектъра на АД
Представляват отделни нозологични единици, но се срещат почти изцяло при атопици
или АД представлява сериозен предразполагащ
фактор за възникването им.
Dermatitis plantaris juvenilis (pulpitis sicca, atopic
winter foot): Заболяване, характерно за детската възраст, ангажиращо кожата на стъпалата.
Засегнати са меките части на стъпалото, найчесто палеца, както и кожните зони, имащи
контакт с обувката. Клинично се наблюдава
блестящ еритем с различна степен на десква-

Фигура 4

мация и фисури. Екземата протича хроничнорецидивиращо, като се влошава през зимата.
Dermatitis papulosa juvenilis (frictional lichenoid
dermatitis, “пясъчна екзема“): Дерматоза с пик
на заболеваемостта в детска възраст и лятно
влошаване. Засяга екстензорните повърхности
на крайниците – колена, лакти, гърба на дланите (фиг. 4). Лезиите представляват сгрупирани
папули с диаметър 1 до 3 mm, с цвета на кожата
и перлен отблясък, често асимптоматични.
Dyshidrosis (pompholyx; eczema dyshidrosiforme,
“водна екзема“): Много честа дерматоза с пик на
заболеваемост в средна възраст. Типичните лезии са везикули на еритемна основа, десквамация,
фисури и рагади, започващи от интердигиталните пространства, както и вдлъбнатата част на
воларната и плантарната повърхност на дланта
и на стъпалото. Отхвърля се традиционното
схващане за запушване на каналите на екринните
потни желзи. Освен атопия, от значение са контактната сенсибилизация, системен контактен дерматит и микотична инфекция. Тютюнопушенето се приема като агравиращ фактор.

5. Усложнения
Бактериална инфекция – най-честа причина
за импетигинизация е Staphylococcus aureus.
Повече се наблюдава при деца, отколкото при
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възрастни. При клинични или лабораторни данни за наличие на стафилококова инфекция са
необходими терапевтични мерки за отстраняването є.
Eczema herpeticum (Eruptio varicelliformis
Kaposi): Херпес симплекс инфекция при пациенти с АД, характеризираща се с дисеминирана
везикулозна ерупция. Често е съпроводена от
общо неразположение, отпадналост и температура. Желателно е провеждане на системно
антивирусно лечение.
Eczema molluscatum: Дисеминирано разпростра
нение на лезии тип molluscum contagiosum.
Микотична инфекция: Микотичните причинители също играят роля за влошаването на АД.
Множество проучвания доказват ролята на
Malassezia spp. при пациенти с АД, ангажиращ
главата, врата и раменете.
Възможни са и други системни усложнения при
протичане на АД като глаукома и системни
инфекции. Често АД може да се асоциира с
ichthyosis vulgaris и alopecia areata.

6. Диагностика
Критерии за диагноза: С оглед на точната
диагностика в годините са създадени различни
схеми, но и до днес за съжаление няма единни
и общопризнати критерии за оценка на АД. В
таблица 1 са посочени най-популярните критерии за диагностика на АД, които се използват в различни страни [9].

В Европа общоприети са критериите на Ханифин и Райка (1980). Другите критерии са
разгледани в приложение 1 към консенсуса.
За поставяне на диагнозата атопичен дерматит според Ханифин и Райка са нужни поне
три главни + три второстепенни критерия.
Главни критерии (необходими са три или повече критерии):
1. Сърбеж
2. Типична морфология и локализация на
кожните промени
• типична морфология
° остра фаза – еритем, ексудация, папули,
папуло-везикули, крусти, сквами;
° хронична фаза – инфилтрация, лихенификация, сквами, крусти;
• типична локализация
° симетрично разположение;
° типично за всяка възраст разположение:
при кърмачета – започва от скалпа и лицето, често се разпространява по трункуса
и крайниците;
при деца – шия, флексорните повърхности
на крайниците;
при възрастни – по-силно изразени кожни промени по горната част на тялото
(лице, шия, гърди, гръб).

Таблица 1. Най-разпространени критерии за диагноза на АД
Диагностични критерии
(автори на критериите и/или страна,
в която са създадени)

Година на
създаване

Необходим брой критерии
за диагноза на АД

Трашлиева, Марияна

1977

Диагностични критерии на БДД

Hanifin, Rajka

1980

3 главни +3 второстепенни (от общо 27)

Kang, Tian

1989

1 основен + 3 малки (от общо 4)

Schultz, Larsen

1992

≥ 50 точки (6)

Lillehammer

1994

Налична екзема + 4 малки (от 12)

Английски критерии

1994

Сърбеж + 3 малки (от общо 6)

ISAAC questionnaire

1995

Резултат ≥ 3(7)

Японска дерм. асоциация

1995

Всички 3 критерия (от 3)

Diepgen (Еrlangen скала)

1996

≥ 10 точки (8)

Милениум критерии

1998

Алерген-специфично IgE + 2 (от 4)

Датски център за изследване на алергиите

2005

3 критерия (от 3)
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3. Хроничен или хронично-рецидивиращ дер
матит (обикновено има нови и по-стари лезии):
° повече от 2 месеца при кърмачета;
° повече от 6 месеца при деца и възрастни.
4. Лична и/или фамилна анамнеза за атопия
(астма, алергичен ринит, АД).
Второстепенни критерии (необходими са
три или повече критерии):
Разделят се в четири категории:
I. Второстепенни критерии по кожата на
лицето: блед цвят на лицето, еритем, хипопигментни петна, инфраорбитално потъмняване, инфраорбитални гънки (Dennie-Morgan),
хейлит, рецидивиращ конюнктивит, шийни
гънки (отпред на шията);
II. Отключващи критерии: храни, емоционални фактори, фактори на околната среда,
кожни иританти;
III. Усложнения: предразположение към кожни
инфекции, увреден клетъчен имунитет, незабавна реактивност при кожни тестове, повишено серумно ниво на IgE, кератоконус, предна
субкапсуларна катаракта;
IV. Други: ранно начало, суха кожа, ихтиоза,
хиперлинеарност на дланите, keratosis pilaris,
дерматит на ръцете и стъпалата, екзема около пъпа, бял дермографизъм, перифоликуларно
подчертаване).
След поставяне на диагнозата АД е необходимо да се определи тежестта на заболяването.
Към 2011 година са създадени над 20 клинични
метода за измерване тежестта на АД. След
обстойни проучвания се оказва, че само три
от тях имат адекватна валидност и достоверност [10]. Това са:
• Severity Scoring of Atopic Dermatitis (SCORAD)
° с варианта обективен SCORAD
• Eczema Area and Severity Index (EASI)
• Patient-Oriented Eczema Measure (POEM)
SCORAD
Това е най-прилаганият, класически метод. Нарича се SCORAD от SCORing Atopic Dermatitis.
АД със SCORAD над 40 се смята за „тежък“,
а АД със SCORAD под 20 се регистрира като
„лек“.
Изчисляване:
SCORAD=A/5+7.B/2+C
•	 A=оценява разпространението на кожните
промени/максимум до 100 ;

•	 B=оценява тежестта на кожните промени/
максимум до 18;
•	 C=оценява субективни симптоми при АД/
максимум до 20.
Разпространение (А)
Използва се правилото на 9%, в което глава и
шия са 9%; горните крайници са 9% всеки; долните крайници са 18% всеки, предната повърхност на трункуса е 18%; гърбът е 18%; 1% за
гениталиите, всяка длан и гърба на всяка длан.
Събира се процентът за всяка област, засегната от кожните промени. При засягане на цялото тяло А е равно на 100%.
Тежест (В)
Изследва се участък от кожата с типични за
пациента екземни промени. Оценяват се:
•	 Еритем;
•	 Едем;
•	 Наличие на ексудат или крусти;
•	 Налични екскориации;
•	 Лихенификация;
•	 Сухота на кожата (оценява се в участъци в
без налично възпаление).
Тежестта за отделните показатели се определя като липсваща (0), леко изразена (1), средно
изразена (2) силна (3). Максималната стойност
на 'B' е 18.
Субективни симптоми (С)
Субективните симптоми, като сърбеж и безсъние, се определят от пациента или роднините като се използва аналогова скала при която
0 означава липса на сърбеж или безсъние, а 10 е
най-силният възможен сърбеж (или степен на
безсъние). Максималната стойност на ‘C’ е 20.
Другите два метода (EASI и POEM) са разгледани в приложение 2 към консенсуса.
Лабораторни тестове при АД: Въпреки че АД
е клинична диагноза, много различни тестове
намират приложение при изграждането на индивидуалната диагноза.
•	 Диагностициране на IgE-медиирани реакции е
от значение за откриване на провокиращите
алергени (най-често аероалергени). Експертната група към Европейската академия по
дерматология и венерология установява,
че тези реакции са от значение при юноши
и възрастни и с малка диагностична стойност при деца [8]. Използват се in vivo методи – тест с убождане със стандартизирани
алергени или in vitro методи – определяне на
общи или специфични IgE (най-често – RAST
методика) в серума на пациента.
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•	 Алергия към храни има основно значение при
деца, но не и при възрастни пациенти [6].
Алергия към храни се развива при едва 30%
от атопиците. Въпреки това се спекулира
много с алергията към протеина на кравето мляко (АПКМ). Диагнозите АД и АПКМ
не са равнозначни. Единственият сигурен
метод за доказване на алергия към храни е
елиминационно – провокационен тест със
съответната храна. Всички останали лабораторни тестове (тест с убождане, in vitro
– RAST и др.) са с ниска диагностична и прогностична стойност!
•	 Atopy patch test – въведен от Ring през 1989 г. и
се основава на епикутанен тест на аеро– или
хранителни алергени с цел на установяване на
релевантността на даден алерген за влошаване
на заболяването. Тестът има по-висока специфичност, но е с по-ниска чувствителност от
тестовете с убождане (prick) или серологичното определяне на специфичните IgE [7].
Въз основа на серумните нива на IgE и някои
други особености се обособяват два подтипа
на заболяването – вътрешен (intrinsic) и външен
(extrinsic) [11]. Основните разлики между двете форми е представена в таблица 2.
•	 Определяне на алергични реакции от IV тип
(забавена, клетъчно-медиирана свръхчувствителност). Провеждането на епикутанно
тестуване с Европейска стандартна серия е
показано при съмнения за насложена контактна алергия при пациенти с АД – особено
при терапевтична резистентност и внезапно влошаване на състоянието. Най-честите
контактни алергени при АД са метали (никел, кобалт), аромати и парфюми, локални
стероиди, антисептици, растения от род

Сompositaceae и др. [12]. При пациенти с АД
не се препоръчва рано да се пробиват ушите,
както и да се носят никел-съдържащи бижута. В тези случаи има повишен риск от развитие на контактна алергия към никел.
• Микробиологични и микологични изследвания
– налагат се при съмнения за импетигинизация или съпътстваща микотична инфекция.

7. Терапия
Класическата парадигма за лечението на АД
е представена на фигура 5. Съобразно нея, активна лекарствена терапия (локална или системна) се прилага само в случаите на екзацербация на заболяването. Съвременното схващане включва т. нар. проактивно лечение (фиг. 6).
То представлява приложение на локална противовъзпалителна терапия (локални стероиди
или калциневринови инхибитори) дори и в периодите на ремисия, но в намален дозов режим
– 2 или 3 пъти седмично върху кожните зони,
които са били ангажирани от обриви преди излекуването.
ЛОКАЛНА ТЕРАПИЯ
Емолиенти:
Място на емолиентите в терапията на АД
Eмолиентите са част от основната терапевтична стратегия при пациенти с АД. Те се
използват не само за симптоматично лечение,
но и за етиопатогенетично – като средства,
укрепващи кожната бариера. Директното и
самостоятелно прилагане на емолиенти върху
силно възпалена кожа (с ексудация) не е препоръчително. Паралелно трябва да се третира
рецидива с локални и/или системни лекарства.
В тази фаза емолиентите само допълват ме-

Таблица 2. Особености на различните подтипове АД
Вътрешен (intrinsic)

Външен (extrinsic)

15-30% от всички случаи,
по-късно начало

70-85% от всички случаи,
ранно начало

Нормални серумни нива на IgE

Високи серумни нива на IgE; алерген-специфични
IgE към хранителни и аероалергени

Ниски нива IL-4 и IL-13

Високи нива IL-4 и IL-13

Често негативни реакции при prick тестуване
(тест с убождане)

Често положителни реакции при prick тестуване
(тест с убождане)

Липсват съпътстващи заболявания от
атопичния спектър (астма, ринит)

Често има съпътстващи заболявания от
атопичния спектър (астма, ринит)

По-добра прогноза

По-тежка прогноза
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Ʉɪɚɬɤɨɬɪɚɣɧɚ
ɢɧɞɭɤɰɢɹ
ɫ ɥɨɤɚɥɧɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɜɴɡɩɚɥɢɬɟɥɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɇɧɨɝɨ
ɬɟɠɴɤ ȺȾ

ɋɢɫɬɟɦɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ
Ɏɨɬɨɬɟɪɚɩɢɹ
ɟɦɨɥɢɟɧɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ȼɢɫɨɤɨɩɨɬɟɧɬɧɢ Ʉɋ ɢɥɢ Ʉɇɂ;
Ɏɨɬɨɬɟɪɚɩɢɹ
ɟɦɨɥɢɟɧɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɧɢɫɤɨɩɨɬɟɧɬɧɢ
Ʉɋ ɢɥɢ Ʉɇɂ;
ɟɦɨɥɢɟɧɬɢ

ȿɦɨɥɢɟɧɬɢ,
ɢɡɛɹɝɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɜɨɤɢɪɚɳɢ ɮɚɤɬɨɪɢ

+

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɞɟɰɚ ɫ ȺȾ

Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɳɚ ɬɟɪɚɩɢɹ ɧɚ
ɢɡɥɟɤɭɜɚɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɢ ɟɦɨɥɢɟɧɬɧɚɬɚ
ɬɟɪɚɩɢɹ ɧɚ ɰɹɥɚɬɚ ɤɨɠɚ

ȿɤɡɚɰɟɪɛɚɰɢɹ

ɍɦɟɪɟɧɨ
ɬɟɠɴɤ ȺȾ

Ɋɟɦɢɫɢɹ

Ʌɟɤ
ȺȾ

ɏɨɞ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ

Xerosis
cutis

ȼɪɟɦɟ

Фигура 5

Фигура 6

дикаментозната терапия. Използването само
на емолиенти в острия стадий крие риск за дисеминация на бактериални или вирусни инфекции (чести при атопици).
Емолиентите са в основата на поддържащата
терапия и там е мястото за тяхното широко
приложение.
Идеалният емолиент трябва:
•	 да коригира сухотата на кожата;
•	 да поддържа лечебния ефект и да намали
количеството на употребяваните локални
стероиди;
•	 да намали възможностите за рецидив и инфекции чрез възстановяване на кожната бариера;
•	 да не съдържа парфюмни компоненти и оцветители (допълнително при данни за свръхчувствителност при пациента трябва да се
избягват и емулгаторите и консервантите
в козметичния продукт);
•	 да създава усещане за комфорт при нанасяне
върху кожата.
Начин на прилагане
Хидратация на кожата се осигурява с минимум два пъти дневно нанасяне на емолиент в
хидрофилна основа. За идеално се смята нанасянето на емолиенти на 4 часа или поне 34 пъти на ден. Емолиентите трябва да се използват веднага след баня и меко подсушаване.
Те не трябва да се изстискват директно от
тубата поради възможност за контаминация.
Препоръчва се да се нанасят с ръка, като първо
се затоплят между дланите.
Емолиентите трябва да бъдат прилагани в
достатъчно количество – например за емолиентен крем/унгвент се изисква минимум от
250 g седмично при деца и 600 g седмично при

възрастни. През зимата е необходимо използваният емолиент да е с по-голямо съдържание
на липиди.
Добре е да се използват бариерни унгвенти,
масла за баня, душ гел, емулсии или мицеларни
разтвори поради увеличаване на бариерният
ефект. Максимален ефект се постига с пълна
емолиентна терапия – комбинация от крем,
унгвент, масло за баня и специално измивно
средство.
При овладяване на заболяването и наличие на
ремисия се препоръчва намаляване на използване на емолиентите – един път дневно до минимум два пъти седмично.
При наличие на рецидив към терапията отново трябва да се включат кортикостероиди.
За практиката важи правилото на количество емолиенти към количество кортикостероиди 10:1 [13]. При наличие на инфекция е добре да се добави антисептик към измивното
средство.
Мокри компреси
Място на мокрите компреси в терапията на АД:
•	 Основно при деца с остър, средно-тежък и
тежък АД.
Начин на прилагане:
•	 Продължителността на приложението им е
средно 2 седмици, 1 или 2 пъти на ден;
•	 Първо тялото се измива, като към ваната
се прибавя хидратиращ емолиент или олио
за баня;
•	 На още влажната кожа се нанася емолиентен
лосион или крем, като в зоните на активните лезии може да се намаже и слабо-потентен стероид;
•	 Върху намазаната кожа се поставят пред-
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варително намокрени превръзки с вода или
емолиентен лосион;
•	 Върху тях се поставят сухи превръзки;
•	 Продължителността на прилагане на компреса е максимум 2 часа.
Локални кортикостероиди (ЛКС)
Място на ЛКС в терапията на АД
ЛКС са основно средство за лечение в острите
фази на леката и средно тежка форма на АД
Изборът на ЛКС зависи от редица фактори.
•	 При лека форма се избира слаб или умерено
потентен препарат.
•	 При средно тежка форма – потентни и много силно потентни ЛКС.
•	 При много тежките форми на АД, ЛКС се
използват като съпътстваща терапия на
системното лечение.
•	 В стадий на подмокряне – кремове, лосиони,
разтвори; при преобладаване на ксерозата и
лихенификацията– липофилни кремове и унгвенти.
•	 Постепенно преминаване от мощни към слабо-потентни ЛКС в хода на подобрение в резултат от терапията.
•	 Флуорираните ЛКС са по-мощни, но рискът
от развитие на нежелани локални реакции е
по-висок. Следователно те са подходящи за
лечение на остри пристъпи на екзацербации,
а нефлуорираните са средство на избор за
поддържащо, продължително лечение.
•	 Трябва да се избере най-слабият ЛКС, който
е в състояние да контролира екземата и да
се прилагат по-слаби ЛКС по кожата на лицето и гънките.
Начин на прилагане
•	 ЛКС се използват средно 5-7 дни за овладяване на остра екзема и 4-6 седмици за постигане на ремисия при хроничен АД.
•	 ЛКС се прилагат 30 минути преди прилагане
на емолиент. Отношението на употребявания ЛКС и емолиента трябва да отговаря
приблизително на отношението 1:10.
•	 Необходимо е да се обясни на пациента или
родителите количественото дозиране на
ЛКС. От полза е правилото, че количеството ЛКС, отговарящо на една “fingertip“
единица (първата фаланга на показалеца)
(фиг. 7), е достатъчно за площ с размер
100 cm2 или приблизително с размера на
една длан.
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Фигура 7

Нежелани лекарствени реакции при прилагане на
ЛКС
Нежеланите реакции, свързани с употреба
на КС, са добре познати, като дозо-зависими
са кожната атрофия, развитие на стрии, парене и сърбеж, локални инфекции, акне, розацея и телангиектазии [14]. Приложението на
ЛКС не се асоциира с развитие на глаукома и
катаркта, доказа обширно проучване и така
опровергава дълго подкрепяната теория за
връзката на приложение на ЛКС в областта
на клепачите и развитието на очни усложнения [15]. Противоречиви са данните относно системните ефекти на локално прилагани
стероиди, потискане на хипоталамо-хипофизо-адреналната ос, изоставане в растежа и др.
Открива се и връзка между приложени на ЛКС
и развитие на лимфоми на кожата при пациенти с АД [13]. Въпреки това не се изключва
възможността тази асоциация да се дължи на
неразпознаването в някои случаи на началния
стадий на кожните лимфоми и третирането
им като екзема.
Кортикофобия
Приложението на ЛКС напоследък среща сериозна съпротива и страх сред болните и родителите на деца с АД, състояние известно като
кортикофобия. Дерматологът играе ключова
роля за разясняване на потенциалните нежелани ефекти на ЛКС. Трябва да се обясни на пациента и родителите, че правилното приложение
на ЛКС под лекарски контрол е безопасно и да
се мотивира пациентът и семейството му за
придържане към назначената терапия.
Локални калциневринови инхибитори
Място на калциневриновите инхибитори в терапията на АД
Калциневриновите инхибитори (Tacrolimus 0.03%
и 0.1% унгвент и Pimecorlimus 1% крем) нами-
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рат все по-широко приложение в терапията на
АД, особено в ерата на кортикофобия и негативно социално отношение към терапията с
ЛКС. Разрешени са за употреба при деца над 2годишна възраст
Начин на прилагане:
•	 Прилагат се два пъти на ден до преминаване
на екземата;
•	 Препоръчва се нанасяне 2 часа преди или след
прилагане на емолиент;
•	 Възможно е да предизвикат кожна иритация
на мястото на приложение;
•	 Не трябва да се изписват при активна кожна
бактериална, гъбична или вирусна инфекция;
•	 Да не се изписват при кожни тумори, бременност, кърмене, имунен дефицит, синдром на Netherton;
•	 За определяне нужното количество медикамент отново се прилага правилото за
“fingertip“ единица (първата фаланга на показалеца) (фиг. 7).
Нежелани лекарствени реакции при прилагане на
калциневринови инхибитори
С навлизането на пазара на тези препарати се
появиха и първите опасения за повишен риск
на кожни неоплазии (по-точно лимфоми). По
последни проучвания липсват данни за причинно-следствена връзка между употребата на
калциневринови инхибитори и кожни лимфоми,
въпреки че последните могат да се срещат почесто при пациентите на лечение с калциневринови инхибитори [16].
Антисептици
Място на антисептиците в терапията на АД
Вещества с противомикробно действие се
прилагат локално върху кожата с оглед редуциране на стафилококовата колонизация.
Препоръчва се комбинирано лечение с локални
кортикостероиди и антисептици като триклозан, октенидин дихидрохлорид, 2-феноксиетанол, полихексадин в неалкохолен вехикулум.
В литературата липсват проучвания за терапевтичния ефект от приложение на антибактериални сапуни, антибактериални средства
за баня или локални антисептици.
Локални антибиотици
Място на локалните антибиотици в терапията
на АД
Прилагат се в случай на импетигинизация – самостоятелно или в комбинирани препарати с
ЛКС.
Начин на прилагане

Основни правила за прилагане на локални антибиотици при АД:
•	 Прилагат се по преценка на дерматолога и в
зависимост от тежестта на инфекцията.
•	 Не се прилагат локално антибиотици, които намират системно приложение.
•	 Между 3-ия и 5-ия ден от лечението трябва
да се направи преоценка на ефективността
на избрания антибиотик.
Локални антихистамини
Локални антихистамини не се прилагат в терапията на атопичния дерматит.
СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ
Системни антибиотици
Място на системните антибиотици в терапията на АД
Staphylococcus aureus може да се изолира при
над 90% от кожните промени при АД. При
изолиран S. aureus от кожата и наличие на
пиодермия, крусти с медно-жълт цвят и/или
фоликулит е необходима съответна системна
антибиотична терапия. Изборът на системен
антибиотик се базира на тежестта на инфекцията, наличието на системни симптоми,
анамнезата на пациента и др.
Средство на избор от страна на системните
антибиотици са бета-лактамните антибиотици. При свръхчувствителност към тази
група се препоръчва включване на макролиден
антибиотик.
Начин на прилагане
Провеждат се кратки курсове – 5-10 дни, с цел
избягване развитие на резистентност.
Желателно е да се вземе материал за културелно изследване, за да се изключи метицилин
резистентен S. аureus.
Пациенти с рецидивиращи инфекции със S.
aureus трябва да бъдат изследвани за хипер-IgE
синдром.
Антихистаминови средства
Място на антихистамините в терапията на АД
Приложени системно, антихистамините могат да се използват дълго време в терапията
на АД, но те облекчават основно проявите на
астма, риноконюнктивит, уртикариален дермографизъм и уртикария.
Поради различния механизъм на развитие на
сърбежа при АД (интерлевкин 31, а не хистамин), антихистаминовите средства повлияват сравнително слабо сърбежа при АД, както
доказват и клиничните проучвания.
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Начин на прилагане
Първата генерация седативни антихистамини са полезни единствено за осигуряване на
по-добър сън и се назначават вечер. Втората
генерация антихистамини повлияват слабо
сърбежа и то в по-високи дози.
Обобщено – въздействието на антихистамините върху сърбежа при АД е съвсем слабо.
Глюкокортикостероиди
Най-често прилагани имуномодулиращи и
противовъзпалителни средства са глюкокортикостероидите. Включват се при тежкопротичащи форми на АД, неповлияващ се от
локална терапия.
Начин на прилагане
Препоръчва се кратко време на употреба поради системните странични ефекти. Основно се
прилагат при възрастни пациенти. Дневната
доза зависи от телесното тегло, като началната доза отговаря на 0.5 до 1mg/kg преднизолонов еквивалент. Не се препоръчва прилагане
на депо-стероидни препарати.
Azathioprine
Azathioprine е ефективно лечебно средство при
АД, но има многобройни странични ефекти.
Начин на прилагане
Предлага се в доза 1-3 mg/kg. Броят на левкоцитите, чернодробните ензими и бъбречната функция трябва да се контролират преди започване
и по време на лечението (всеки месец).
Cyclosporine
В много европейски страни се използва за лечение на АД. Проучвания доказват, че лечението с медикамента е по-ефективно от това с
плацебо, но рецидивите настъпват бързо след
спиране на лечението (до 8 седмици след спиране на терапията).
Начин на прилагане
Препоръчва се начална доза от 2.5-3.5 mg/kg/
дневно като максималната дневна доза е 5
mg/kg/дневно, разделена на два приема. Дозата
трябва да се редуцира с 0.5-1.0 mg/kg/дневно
на всеки две седмици. Лечение със системен
циклоспорин се препоръчва при възрастни пациенти с тежък и рецидивиращ АД. Микроемулсията е по-подходяща при деца. Дозата е
индивидуална при всеки пациент, като в някои
случаи се препоръчва интермитираща доза.
Пациентите трябва да бъдат на проследяване
по отношение на кръвното налягане и бъбречните параметри. Нефротоксични ефекти се
появяват обикновено, ако дневната доза над-
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виши 5 mg/kg телесно тегло. Не се препоръчва
комбиниране на медикамента с ултравиолетова терапия, поради възможност за развитие на
кожни тумори.
Methotrexate
Лечението с methotrexate при АД е подходящо,
само ако циклоспорин е неефективен или е невъзможно да се използва. Прилага се “off label“
при лечение на АД.
Начин на прилагане
При отделните клинични проучвания са прилагани начални дози от 10 до 25 mg/седмично,
като дозата се увеличава от 10 mg с 2.5 mg
седмично до постигане на клинична ефективност. Задължително е мониторирането на периферната кръвна картина и чернодробните
ензими преди и в хода на терапията.
Мycophenolate mofetil
Има единични проучвания за ефективността
на mycophenolate mofetil върху малки групи пациенти.
Начин на прилагане:
Дозата е 40-50 mg/kg/дневно при деца и 30-40
mg/kg/дневно при възрастни. Страничните
ефекти от терапията са основно гастроинтестинални – повръщане, диария. Те се появяват в началото на лечението и отзвучават
при дълга терапия. В някои случаи се наблюдава
левкопения или тромбоцитопения [17]. Използва се off label за лечение на АД при възрастни в
доза до 2 g/дневно при липса на ефект или противопоказания за терапия с cyclosporine.
Биологични средства
Напоследък се проучва ефективността на
някои биологични препарати – omalizumab,
infliximab и др. Липсват категорични данни за
техния ефект и безопасност и засега употребата им при лечение на АД остава ограничена.
Montelukast
Представлява цистеинил левкотриенов рецепторен антагонист, който се използва за лечение на умерени, тежки и еритродермични форми на АД при възрастни и деца над 6-годишна
възраст [18, 19].
Начин на прилагане
Прилага се в доза 10 mg дневно за период 1–3
месеца в зависимост от тежестта на заболяването. Понася се добре и има добър ефект.
Interferon Gamma
Лечението се основава на редуцираната му
продукция при пациенти с АД, водеща до по-
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вишаване нивото на IgE. Използва се за лечение
на възрастни пациенти с тежко протичащ АД,
неповлияващ се от друга терапия. Употребата му остава ограничена поради нежеланите
странични ефекти, изразяващи се в грипоподобни симптоми и високата му цена.
Начин на прилагане
Прилага се с подкожни инжекции в доза 50 μg/m2
телесна повърхност ежедневно или 3 пъти седмично в срок от 4 до 12 седмици.
Антимикотици
Антимикотици се препоръчват при пациенти с локализация на дерматитните промени
в областта на кожата на главата, шията и
рамената – т.н. „глава-шия вариант“ на атопична екзема, често асоцииран с Malassezia spp.
суперинфекция. Системно включване на кетоконазол, итраконазол и локални антимикотици
повлиява значително екземата в рамките на 4
седмици.
Антивирусни средства
Вирусните инфекции са по-чести при атопици,
вероятно поради нарушената Т-клетъчна функция (вж. усложнения), като вирусната суперпонирана инфекция е по-силно изразена на местата с клинична изява на АД. Herpes simplex
суперпонирана инфекция изисква незабавно
лечение със системна антивирусна терапия
(ацикловир или валацикловир).
Специфична имунотерапия
Позната е още като десенсибилизация. Провежда се със стандартизирано-дозирани имуногенни препарати, прилагани по различен начин – сублингвално, парентерлано и др. Резултатите за ефикасността є са противоречиви:
някои автори съобщават включително и за
влошаване на АД в хода на провеждане на лечението.
ФИЗИКАЛНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ
Фототерапия
Различни терапевтични методи с изкуствени
УВ източници намират приложение в терапията на АД: широкоспектърна UVA и UVB,
тесноспектърна UVB, UVA1, PUVA и Excimer
laser. Най-добре поносима е тесноспектърната
UVB, която води и до най-слаб еритем. Напоследък UVA1 намира широко приложение. Фототерапията трябва да бъде осъществена от
обучен персонал и под контрол на дерматолог.
Спазват се схематични протоколи за увеличаване на дозата на УВ-облъчването. Тези методи могат да се използват самостоятелно или в
комбинация с други системни или локални те-

рапевтични подходи. Желателно е паралелното приложение на емолиенти по време на курса
на лечение и след настъпване на ремисия.
Климатолечение
Първите климатотерапевтични проучвания
на българската дерматологична школа датират от 1962 г. Механизмът на действие на
биотропните метеорологични и климатолечебни фактори в условията на високата планина е добре проучен и научно обоснован [20].
Подобряването на статуса на пациентите и
постигането на дългогодишни ремисии се дължи на хипосенсибилизиращото действие на
климатолечебните фактори – извеждане на
болните от заобикалящата ги среда, стимулиране дейността на надбъбречните жлези и
повишаване нивото на плазмения кортизол,
повишаване фагоцитарната и пероксидазната
активност на левкоцитите [21].
Противопоказания: деца под 3-годишна
възраст, поради недоразвита терморегулация,
бременност и кърмене, съпътстващи неопластични заболявания и туберкулоза.
Диета при АД
Това е въпрос, който винаги е вълнувал както
лекари, така и пациенти. Изключването на
определен продукт от ежедневното хранене
се прави единствено след доказана причинноследствена връзка между консумацията му
и влошаването на АД – положителен провокационен тест. Резултатите от in vitro и
от prick тестовете не трябва да служат за
основа за изключване на дадена храна. Цитрусови плодове и домати, например, предизвикват неспецифична кожна иритация, без
децата да са алергични към тях. Желателно
е избягването им при влошаване на симптомите на АД. Неспецифични хистаминолибератори или храни, богати на биогенни амини
(шоколад, кофеин-съдържащи храни и напитки, фъстъци, алкохол, ягоди, броколи и др.),
трябва да се консумират ограничено. Препоръчва се балансирана диета, която възпрепятства развитието на затлъстяването,
поради наличните данни за по-тежкото протичане на АД при пациенти със съпътстващо затлъстяване.
Анализ на данните от сътрудници към Cochrane
database reviews не открива неоспорими доказателства за позитивния ефект от избягване на
определени храни, с изключение на избягването на
яйца при деца с доказана алергия към тях [22].
Кърменето трябва да се насърчава поне през
първите 6 месеца от живота, съобразно ука-
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занията на СЗО. Проучвания от 2011 г. сред 50
000 деца показват, че удължаването на периода
на кърмене няма протективен ефект относно развитие на АД [23]. Въпреки това, поради
други позитивни ефекти, естественото хранене на кърмачета трябва да се поощрява.
Приемът на пробиотици и влиянието върху
АД са обект на постоянни проучвания. Съществуват доказателства в подкрепа на факта,
че приема на пробиотиците от майките, намалява риска от развитие на АД при децата
[22]. Други автори отричат това схващане.
Приема на тези добавки при пациенти с вече
клинично проявена екзема не се свързва с подобрение на техните симптоми. Възможна
причина за противоречивостта на данните е
наличието на множество бактериални пробиотични щамове.
Тоалет и грижа за кожата на пациенти с АД
Грижите за кожата са най-важни по отношение на контролиране на сърбежа и бързото обратно развитие на кожните изменения. Найважно при АД е:
•	 да не се допуска изсушаване на кожата;
•	 да се осигури непрекъсната хидратация на
кожата;
•	 да се избягва всяко дразнене от дрехи и др.
При рецидиви кожата трябва да бъде почистена много внимателно от крусти. Препоръчва
се това да не става в банята, а да се използват
мокри компреси и едва след това да започне къпането.
Къпане: При къпане е необходимо да се използва
хладка вода – вода с телесна температура – 2734оС. Горещата вода изсушава кожата и може
да влоши кожните промени.
Къпането не трябва да трае дълго, препоръчва
се вземане на хладка вана веднъж дневно за 5
до 10 min. При силен сърбеж могат да се използват студени компреси – за успокояване.
Абсолютно забранено е използването на мокри
кърпички – алкохолните разтвори водят до силно изсушаване на кожата, а освен това съществува и риск от сенсибилизация към консервантите и ароматизаторите в кърпичките
Да не се използва гъба за къпане, тъй като фрикцията може да иритира кожата. Препоръчва се
използването на меки измивни средства, които
не трябва да са парфюмирани. За предпочитане
са синдетни форми (сапун без сапун), които са
с pH близко до това на кожата (5.5).
Съдържание на антибактериални съставки се
препоръчва само при данни за импетигиниза-
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ция. Към водата във ваната не бива да се добавят масла или пяна за вана, тъй като намаляват възможността за абсорбиране на вода от
кожата. Този тип измивни препарати трябва
да се добавят накрая, при измиването, в последните 2 минути от банята. Ежедневното
приложение на подходящо измиващо средство
се препоръчва само в гениталната област, под
мишниците, краката и ръцете.
Кожата трябва внимателно да се попива и след
това веднага да се нанесе емолиента, докато
кожата е още полувлажна. Обикновено това
време е някъде до 3 минути след баня
Текстилни материи
Трябва да се избират меки памучни дрехи и да се
избягват изкуствените и вълнените материи.
Дрехите трябва да бъдат по-широки – твърде тесните и груби дрехи могат да доведат до
кожна иритация и сърбеж.
Съществуват текстилни материи, покрити
с микронизирано сребро. Предполага се, че носенето на дрехи от такъв текстил редуцира
колонизацията на кожата на атопиците със
Staphylococcus aureus [24].
Обучителни програми – училища за пациенти
и родители на болни от АД
Те набират все по-голяма популярност. При
тяхното провеждане болните и родителите
на деца с АД получават достъпна информация от лекари за практическите аспекти на
грижата за тяхната кожа, профилактичните
мерки и хигиенно-диетичния режим при АД.
Първото по рода си рандомизирано, проспективно, контролирано проучване доказва положителния ефект на “училищата за атопици“
[25]. В България се провеждат такива обучения от 2010 г. и предварителните резултати
са обнадеждаващи. Детайлно описание принципите на провеждане на обучителни програми е
представено в приложение 3.
Алтернативна медицина, средства на народна медицина и хомеопатия
Съществуват много алтернативи на конвенционалната терапия на АД, между които акупунктура, различни методи на билколечение, холистичната медицина и хомеопатията. Въпреки
епизодичните съобщения за успех на тези средства, липсват убедителни данни от контролирани
проучвания за тяхната ефективност.
Околна среда и АД
Като цяло проблемният сезон за пациентите
с АД са студените месеци в годината, поради
сухия и студен климат, който оказва неблаго-

КОНСЕНСУС
приятно влияние върху кожата. През пролетта и лятото полените могат да доведат до
екзацербация на АД по откритите части на
тялото. Препоръчва се избягване на полените
като се използва климатик с филтър срещу полени. Във високата планина броят на полените
е много по-малък, отколкото при по-ниска надморска височина
Трябва да се избягват тютюневия дим, автомобилните газове, както и замърсителите на
въздуха като хидроген сулфид, азотен диоксид
и формалдехид, поради доказания негативен
ефект върху хода на заболяването.
Желателно е и ограничаването на контакта
с акарите в домашния прах, най-често Derma
tophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides
farinae. За целта се използват матраци и възглавници, които са специално обработени
против развитие на акари. Не се препоръчват
плюшени и други текстилни играчки. Трябва да
се избягват мъхести килими (особено в спалните) както и животни с дълга козина.
Наличието на плесени и мухъл в помещенията
за живеене и работа може да увеличи риска от
екзема.

8. Заключение
Този консенсус обединява натрупаните научни
данни за новостите и утвърдените практики
в диагностиката и лечението на АД. Успехът
в терапията се основава не само в буквалното прилагане на елементните на консенсуса,
но и от уменията на дерматолога да мотивира пациентите и техните родители за придържане към терапията. Лечението на АД е
процес, а не еднократен акт, който изисква не
само добра теоретична подготовка, но и умения на добър психолог от страна на лекуващия
дерматолог.
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Приложение 1

Критерии за поставяне на диагноза АД

Английски критерии (1994)
1. Пациентите трябва да имат анамнеза за
сърбеж на кожата + 3 от следните критерии:
► Анамнеза за засягане на флексорните повърхности на кожата (антекубитални или поплитеални, глезени, китки, или шия);
► Видим флексурален дерматит;
► Лична анамнеза за астма или сенна хрема
(или анамнеза за АД при родителите или
братята и сестрите ако пациента е под 4
години);
► Анамнеза за сухота на кожата в последната
година;
► Начало преди 2-годишна възраст.

C. допълнителни критерии: клинични асоциации, които помагат да се постави диагнозата АД, но не са специфични, за да се използват за окончателна диагноза на АД, особено
при клинични проучвания.
1. Кератозис пиларис/ихтиоза/палмарна хиперлинеарност.
2. Атипичен съдов отговор.
3. Перифоликуларна акцентуация/лихенификация/пруриго.
4. Очни/периорбитални промени.
5. Периорални/периаурикуларни лезии.
D. Изключващи критерии: Диагнозата АД
трябва да се постави след като изключи
заболявания като краста, АКД, СД, кожни
лимфоми, ихтиози, псориазис и др.

Предложени универсални критерии
за АД от Американската академия
по дерматология (2006)

Критерии на Датския център за
изследване на алергиите (2005)

A. Критерии, които трябва да са налице, и ако
всички са налични, то те са достатъчни за
диагноза.
1. Сърбеж.
2. Екземни промени, които са остри, подостри
или хронични:
• типични и свързани с възрастта промени:
° лице, шия, промени по екстензорните
повърхности при кърмачета и деца;
° налични или анамнеза за флексурни промени при възрастни/във всяка възраст;
° липса на засягане на ингвинални и аксиларни гънки.
• хронично или хронично-рецидивиращо протичане.
B. особености, които в повечето случаи подкрепят диагнозата:
1. ранно начало;
2. атопия (IgE реактивност);
3. ксероза.

Изисква се наличие на всички от изброените критерии:
1. Лична анамнеза за сърбеж в последните 3 месеца или видими доказателства за сърбеж
като разчесване по време на прегледа.
2. Екзема в 2 от следните 4 кожни зони:
•	 лице или шия;
•	 трункус;
•	 флексорни или екстензорни участъци на ръцете или краката.
Или анамнеза за екзема в най-малко 2 от
следните 5 кожни зони през последните 3
месеца:
•	 антекубитални или поплитеални ямки;
•	 китки или глезени;
•	 лице или шия;
•	 длани, ръце или крака;
•	 тяло.
3. Продължаваща сърбяща екзема през последните 6 седмици.
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Критерии на Крафчик, Медскейп, 2011
Най-чести критерии използвани в диагностиката на АД:
•	 сърбеж;
•	 екземни промени, които варират в различните възрастови групи;
•	 хроничен и рецидивиращ ход на заболяването;
•	 ранно начало;
•	 атопия (IgE реактивност);
•	 ксероза;
•	 лична анамнеза за астма или сенна хрема или
фамилна анамнеза за атопична диатеза при
родители и братя и сестри при деца по-малки от 4 години;
•	 начало на заболяването преди навършване на
2 години (не се използва при деца<4 г.)
Да се изключи скабиес, алергичен контактен
дерматит, себореен дерматит, лимфом на кожата, ихтиоза, псориазис, имунен дефицити.

Милениум критерии (1998)
Това са т.н. „Милениум критерии за АД“, които целят разграничаването му от атопиформения дерматит.
Те включват:
1. Задължителен критерий
Наличие на алерген-специфично ИгЕ
► От анамнезата, в момента, или очаквано
(при много малки деца);
► В периферната кръв (RAST, ELISA)или в кожата (интракутанна проба).
2. Основни критерии (трябва 2 от 3 да са налични)
Типично разположение и морфология на екземните лезии (кърмачета, децаа, възрастни)
► Ако разположението е нетипично, да се изключат други заболявания (дисхидрозиформена екзема, КД, контактна уртикария);
► Сърбеж;
► Хроничен или хронично-рецидивиращ ход на
заболяването.
3. Допълнителни критерии
► Свързани със субклиничната екзема – хейлит, екзема около пъпа, питириазис алба,
бледност или еритем на лицето, периорбитално потъмняване, кредъл кеп, тенденция
за развитие на неспецифичен дерматит на
ръцете и стъпалата.
► Свързани със сухата кожа – ксероза, ихтиоза, хиперлинеарност на дланите, кератозис
пиларис, перифоликуларна акцентуация, перлех, сърбеж при изпотяване, непоносимост
към вълна и липидни разтворители.
► Кожни гънки – Дени-Морган, аурикуларни рагади, предни гънки на шията.
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► Офталмологична

патология – фотофобия,
предна субкапсуларна катаракта, знак на
Хертог.

Усъвършенствани Милениум
Критерии, (2010)
След логистичен анализ са откроени 5 критерия като най-точни:
(i) типична морфология;
(ii) ранно начало на заболяването;
(iii) гънка на Dennie–Morgan;
(iv) анамнестични данни за засягане на флексорните участъци;
(v) към момента ангажиране на флексорните
участъци.
Тези усъвършенствани милениум критерии
показват чувствителност 81.8% и специфичност 98.8%, сравнени с чувствителност 97.7%
и специфичност 72.9% на UK Criteria и чувствителност 100% и специфичност 48.8% на
Hanifin & Rajka Criteria.

Критерии на Японската дерматологична асоциация (определени през 1994
г. и ревизирани през 2008 г.)
Диагнозата АД изисква наличието на всички три критерия.
1. Сърбеж.
2. Типична морфология и разположение на кожните промени
2.1. екзематозен дерматит:
•	 остро протичане – еритем, ексудация, папули, папуло-везикули, сквами, крусти;
• хронично протичане – еритем и инфилтрат, лихенификация, пруриго, сквами,
крусти.
2.2. Разположение:
• симетрично – предилекционни места – периорбитално, чело, периорално, устни, периаурикуларно, врат, кожата над ставите,
трункус;
• характеристики свързани с възрастта:
° кърмаческа фаза – започва от скалпа и
лицето, често се разпространяват по
трункуса и крайниците;
° детска фаза – шия, флексорни повърхности на ръце и крака;
° пубертет и възрастни – засяга се предимно горната част на тялото (лице, шия,
предна повърхност на гърдите и гръб).
3. Хронично или хронично-рецидивиращо протичане, без да се разглежда тежестта на
заболяването
3.1. повече от 2 месеца през кърмаческия период;
3.2. повече от 6 месеца при деца и възрастни;
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Приложение 2

Скали за оценка на тежестта на АД

EASI (Eczema Area and Severity Index)
Тялото се разделя на 4 области: лице и шия,
горни крайници, трункус, долни крайници.
Тежест
Оценява се типичен участък за всяка област
Интензивността на еритема, плътността
(индурация, едем, папули), екскориации и лихенификация се преценяват като липсващи (0),
леки (1), средно изразени (2) и тежки (3).
Четирите оценки се прибавят за всяка една
от кожните области като A1, A2, A3, A4.
1. A1 x 0.1 дава B1 (при деца от 0-7, A1 x 0.2
дава B1)
2. A2 x 0.2 дава B2
3. A3 x 0.3 дава B3
4. A4 x 0.4 дава B4 (при деца от 0-7, A1 x 0.3
дава B1)

Локализация
Засягането на всяка от четирите области се
оценява като 0 (при липса на екземни промени); 1 (при засягане в 1-9%); 2 (при засягане в
10-29%);3 (при засягане в 30-49%);4 (при засягане в 50-69%);5 (при засягане в 70-89%);6 (при
засягане в 90-100%); резултатът се калкулира
от всички области.
•	 B1 x (0 to 6)=C1
•	 B2 x (0 to 6)=C2
•	 B3 x (0 to 6)=C3
•	 B4 x (0 to 6)=C4
Общо
EASI се получава при събиране на C1 + C2 + C3
+ C4.

Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) (въпросник за деца и възрастни)
пациент:

Дата:
POEM: (максимум 28)

Моля оградете един отговор за всеки от 7-те въпроса по-долу. Децата попълват въпросника с помощта на родителите си. Моля не ограждайте нищо, ако нямате отговор на
конкретния въпрос.
1. През колко дни от последната седмица имахте сърбеж по кожата си (или по кожата на
детето ви) ?
Нито 1 ден

1-2 дни

3-4 дни

5-6 дни

всеки ден

2. През колко нощи от последната седмица сънят ви (сънят на детето ви) беше нарушен
заради екземата?
Нито 1 ден

1-2 дни

3-4 дни

5-6 дни

всеки ден

3. През колко дни от последната седмица кожата ви (кожата на детето ви) кървеше поради екземата?
Нито 1 ден

1-2 дни

3-4 дни

5-6 дни

всеки ден
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4. През колко дни от последната седмица кожата ви (кожата на детето ви) отделяше
бистър секрет поради екземата
Нито 1 ден

1-2 дни

3-4 дни

5-6 дни

всеки ден

5. През колко дни от последната седмица кожата ви (кожата на детето ви) беше напукана
поради екземата?
Нито 1 ден

1-2 дни

3-4 дни

5-6 дни

всеки ден

6. През колко дни от последната седмица кожата ви (кожата на детето ви) се лющеше
поради екземата?
Нито 1 ден

1-2 дни

3-4 дни

5-6 дни

всеки ден

7. През колко дни от последната седмица чувствахте кожата си (кожата на детето ви)
суха и груба поради екземата?
Нито 1 ден

1-2 дни

3-4 дни

5-6 дни

За всеки въпрос се дават от 0 (нито 1 ден) до 4 ( всеки ден) точки.
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всеки ден
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Приложение 3

Терапевтично обучение на пациенти
и техните семейства
1.

Дефиниция на терапевтично обучение на
пациентите според СЗО
Терапевтичното обучение на пациентите се ръководи от специалистите дерматолози. Тази практика изисква тренинг
на обучаващите екипи, за да осигурят
специфичните познания на пациентите
и да създадат умения за справяне със заболяването, да предотвратят възможните усложнения, както и да поддържат
и подобряват качеството си на живот.
Принципната цел на обучението е да добави „терапевтичен ефект”, допълващ
този на всички други методи (фармакологични, физикални и др).
Терапевтичното обучение на пациентите е предназначено да създаде умения за
самостоятелно справяне или адаптиране
на терапията към тяхното хронично заболяване чрез непрекъснато подобряване
на техните умения. То е насочено към намаляване на стойността на лечението за
пациента и обществото (WHO – ISBN 92
890 1298 6).

3.1. Да засилят ефекта от терапията чрез
обучение на пациентите.
3.2. Да дадат приоритет на своето продължително медицинско образование в насока работа и обучение на пациенти с атопичен дерматит.
3.3. Да направят обучението на пациентите
част от системата на лечение.
3.4. Да оценяват ефекта от терапевтичното обучение на пациентите в своите
практики.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

2.

3.

Кое налага създаване на система за обучение на пациентите с атопичен дерматит
и техните семейства?
Основна цел при лечението на хроничните заболявания е както осигуряване на
адекватно лечение, така и подобряване
на качеството на живот на пациента.
Ниският процент на следване на терапевтичните схеми, свързан основно с усещането за ефективност, безвредност,
простота на лечение, продължителност,
галенови форми и цена на лечението, изисква постоянни усилия от страна на терапевтите за подобряване на комплайънса (следването на терапевтичните препоръки).
Препоръки към медицинските специалисти, работещи с хронични кожни заболявания и в частност атопичен дерматит:

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
5.1.

Препоръки към центровете за обучение
на пациенти с атопичен дерматит.
Да проучват необходимостта от обучение на пациентите и да оценят своите
възможности за водене на такова обучение.
Да оценят ефективността на своя екип
за обучение на пациенти.
Да работят със здравните институции,
за да координират своите програми с
тези на другите центрове за обучение.
Да създадат мултидисциплинарен екип
насочен към многостранно обучение на
пациентите.
Да осигурят конфиденциалност за участниците в терапевтичните обучения.
Да въведат в курса на обучение на своя
персонал и сесии за обучение на пациенти.
Да осигурят академични оценки и точки за
продължително медицинско образование,
насочено към обучението на пациенти.
Да осигуряват средства за нуждите на терапевтичното обучение на пациентите.
Организация на групи за терапевтично
обучение
Групите за терапевтично обучение са интердисциплинарен проект, който трябва
да включва дерматолог, обучена медицинска сестра, по възможност клиничен психолог, алерголог, хомеопат и др. по преценка на екипа, водещ обучението.
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5.2. Екипът от лекари трябва да бъде обучен
на методите за терапевтично обучение
на пациенти.
5.3. Обучаващият екип трябва да се състои
минимум от двама специалисти дерматолози или дерматолог и друга специалност пряко свързана с лечението на атопичния дерматит.
5.4. Обучаващият екип трябва да определи
мястото на провеждане на обучението.
5.5. При провеждане на сесии в рамките на лечебно заведение трябва да се гарантира
подкрепата на ръководството на съответното лечебно заведение.
5.6. В случай, че лечебното заведение разполага с отдел „връзки с обществеността”,
водещият екипа трябва да осигури необходимата RP информация за предстоящите сесии.
5.7. Водещият екип за терапевтично обучение трябва да осигури зала и необходимите средства за визуализация за нуждите
на обучението.
5.8. Съдържанието на програмата за обучение
трябва да бъде уточнена преди началото
на практическите занимания за осигуряване на пълнота и висок интерес по време
на сесията.
5.9. До натрупването на опит на екипа програмата за обучение може да бъде по-опростена. С развитието на уменията на
обучаващия екип програмата може да
бъде усложнявана.
5.10. Може да се ползват учебни програми,
създадени от други работни групи, след
изричното съгласие на екипа, създал програмата.
5.11. Продължителността и честота на сесиите трябва да бъде предварително определена, за да не се нарушават другите
дейности на участниците в обучението.
5.12. Методът на включване на пациенти (болнични бази данни и др.) е критична точка.
Определяне на броя на участниците и
подбор на пациентите според тежест и
прояви на заболяването.
5.12.1. Предложение към пациентите за включване в група за терапевтично обучение.
5.12.2. Екип, отговорен за включването на пациентите – прозвъняване, записване.
5.13. Да се определи типа на събираните групи. Само родители или родители с деца.
6. Помощните средства трябва да бъдат
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специално създадени за нуждите на обученията, съпроводени с ръководство, гарантиращо, че всеки екип ще работи по възможно най-добрия начин с тях.
7. Терапевтичното обучение на пациентите
трябва да се раздели на три взаимно свързани етапа:
7.1. Проверка на настоящите знания на пациента относно атопичния дерматит.
Това може да бъде осъществено с помощта на индивидуално интервю между лекуващия лекар и пациента. Терапевтът задава стандартизирани ключови въпроси,
насочени към навиците и заболяването, и
документира отговорите. Документираните отговори могат да бъдат сравнявани
след провеждането на курсовете на обучение. По този начин се получава достоверна
оценка на промяната на нагласата на пациента към заболяването и начина, по който
се поддържа кожата.
В крайна сметка това дава информация и
за ефективността на провежданите курсове на обучение.
7.2. Същинско обучение. Представлява регламентирана сесия, която е насочена към
пациента и осигурява знания, позволяващи
справяне със заболяването. В резултат на
тези срещи, пациентът трябва да бъде
в състояние да се справи с ежедневните
предизвикателства на заболяването. Да
познава заболяването, влошаванията и вероятните причини. Да знае терапевтичните схеми и начина на приложение на отделните медикаменти и допълващи лечението средства. Информацията, която се
подава на тези срещи, е насочена само към
практичните ежедневни нужди на пациента, без излишна теория. Информацията
трябва да бъде насочена към очакванията
на пациента.
Същинското обучение се състои от няколко информационни блока със задължително
включени теми, които могат да бъдат разделени от интерактивни дискусии. Общата продължителност на обучението и дискусиите не трябва да превишава общото
определено време.
7.2.1. Първи информационен блок – определя
как да се грижим за кожата си в ежедневието.
7.2.2. Втори информационен блок – медицинска информация за заболяването. Елементарна теория и терминология.

КОНСЕНСУС
7.2.3. Трети информационен блок – информация
за ползваните медикаменти, допълващи
продукти, физиотерапевтични методи
и др.
7.2.4. Четвърти информационен блок – влошаващи фактори и адаптация на грижата
за кожата за профилактика на обострянията.
7.3. Оценка на възприетите познания от
страна на пациента, оценена с въпросник, покриващ следните детайли.
7.3.1. Адаптиране на терапията и грижата
според промените в състоянието на кожата на детето
7.3.2. Разлики в третирането на различните
участъци на кожата, особености на телесните зони.
7.3.3. Какво количество от медикамента
трябва да се нанесе?
7.3.4. Как да се нанасят медикаментите и допълващите средства?

7.3.5. Кога да се прилагат медикаментите?
7.3.6. Кой ще им препоръча промени в терапията при промени в хода на заболяването?
7.3.7. Каква е продължителността на приложение на различните терапевтични
средства?
7.3.8. Обучение за справяне с желанието за разчесване. Алтернативи.
7.3.9. Идентифициране на опасните външни
фактори, дейности, храни и др.
7.3.10. Дейности за подобряване на съня.
7.3.11. Адаптиране на свободните и спортните
занимания.
8. Терапевтичното обучение е процес на постоянно подобряване на знанията и уменията на пациентите, интегрирани пряко
в системата на лечение. Програмите за
терапевтично обучение могат да бъдат
създадени на серии по начин, гарантиращ
постоянното разширяване на знанията и
уменията на пациентите.
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IN MEMORIAM

Проф. д-р Асен Любенов Дурмишев д.м.н
(1938–2006)

На 6 ноември 2012 г. се навършват 6 години
от смъртта на проф. д-р Асен Любенов Дурмишев д.м.н.
Проф. д-р Асен Любенов Дурмишев д.м.н. е
изтъкнат български лекар, учен и политик,
един от водещите български дерматолози
със значителни постижения в областта на
съвременната дерматологична наука. Неговите научни интереси са фокусирани върху болестите на пигментацията (vitiligo,
Waardenburg syndrome), редките вродени
дерматози, автоимунните булозни дерматози, болестите на съединителната тъкан, херпес вирусните инфекции, дерматоонкологията, полово предаваните инфекции
и дерматологичната терапия. Едни от найзначителните му публикации включват описанието на пемфигус, индуциран от фенобарбитал, лечението на болестта на Behcet
и lupus erythematosus с талидомид и особено
оралната терапия на скабиеса с ivermectin и
дефинирането на лекарствено индуцирания
дерматомиозит и полимиозит като отделни клинични варианти.
През 2004 г. издава книгата „Приложна дер
матотерапия“, превърнала се наръчник по
терапия на дерматовенеролозите в България, а последната му книга „Dermatomyositis
Advances in Recognition, Understanding and
Management“ на издателство Springer излезе от печат след смъртта му през март
2009 г.
Проф. д-р Асен Дурмишев е роден е на
10.02.1938 г. в с. Мокреш, област Монтана.
Завършва медицина във Висшия медицински институт, гр. София през 1965 г. Специализира кожни и венерически болести в
София, ИСУЛ (1965–1969); Москва, ЦКВИ
(1977); Рим, Университет „Ла Сапиенца“
(1983); Университет Неапол (1983); Любля-
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на (1991); Париж и Виена (1994). Кандидат
на медицинските науки (PhD) от 1976 г.,
доктор на медицинските науки (DSc) от
1989 г. От 1990 е професор към Катедра по
дерматология и венерология при Медицинския факултет София. От 1984 до 2001 е завеждащ клиника при Университетска болница „Александровска“, София, директор на
Институт по дерматология и венерология
(1989-1991), а от 1991 до 1996 е ръководител
на Катедра по дерматология и венерология
към Медицинския факултет.
Главен републикански специалист по дерматология и венерология (1990–1997). Основател, председател и почетен председател на
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„Софийските дерматологични дни“. Главен
редактор на сп. „Дерматология и венерология“, (1992–2006 г.). Носител на наградата
„Професор Богомил Берон“ и медал за принос в дерматологията на 27-ми Конгрес
на Полското дерматологично дружество,
Вроцлав, 2001 г., отличен е и в листата на
„Who’s Who in the World“ (1999, 2000, 2001 г.)
Днес стотици български лекари са горди, че
са били негови студенти. Десетки изтъкнати дерматолози са му благодарни, че им е
помогнал да станат отлични клиницисти и
учени.
Проф. д-р Асен Дурмишев участва активно
и в политическия, и в социалния живот на
страната. Избран е за народен представител в 39-то Народно събрание от парламентарната група на НДСВ. Член е на „Комисията по труда и социалната политика“, а
от 2002 до 2005 г. е и председател на „Комисията по образованието и науката“.
Проф. Дурмишев ни напусна след продължително боледуване на 6 ноември 2006 г., но
остави богато научно наследство и стотици последователи и възпитаници, които да
продължат неговото дело.
Генерал-майор, проф. Стоян Тонев, д. м.
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